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ĮVADAS
Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos socialinio fondo (toliau – ESF)
finansavimo reikalavimams (toliau – Rekomendacijos) pateikiami paaiškinimai, kaip turi būti
taikomi Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, kad vadovaujantis
patikimo finansų valdymo principu būtų teisingai įvertintos iš ESF bendrai finansuojamų projektų
vykdomų įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, (toliau – projektai)
tinkamos finansuoti išlaidos.
Šios Rekomendacijos parengtos vadovaujantis 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančiu
Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010
m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 437/2010 (OL 2010 L 132,
p.1) (toliau – Reglamentas Nr. 1080/2006), 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr.
1784/1999 (OL 2006 L 210, p. 12), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 6 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 396/2009 (OL 2009 L 126, p.1) (toliau –
Reglamentas Nr. 1081/2006), 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006,
nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir
Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 423/2012 (OL 2012 L 133, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 1083/2006), 2006 m.
gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr.
1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos
socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr.
1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu
(ES) Nr. 1236/2011 (OL 2011 L 317, p. 24) (toliau – Reglamentas Nr. 1828/2006), Atsakomybės ir
funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos ir panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012,
Nr. 90-4698), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132) (toliau – Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklės), Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas
projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų ir
finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės), Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir
apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1K-112 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m.
birželio 23 d. įsakymo Nr. 1K-224 redakcija) (Žin., 2008, Nr. 37-1348; 2011, Nr. 78-3826) (toliau –
Netiesioginių išlaidų taisyklės), ir Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto
išlaidų sumų nustatymo ir taikymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011
m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 1K-264 (Žin., 2011, Nr. 102-4795) (toliau – Fiksuotųjų įkainių ir
fiksuotųjų sumų taisyklės), nuostatomis ir 2010 m. sausio 28 d. Europos Komisijos pateiktomis
gairėmis „Dėl netiesioginių projekto išlaidų, apmokamų taikant vienodo dydžio normą, vienodo
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dydžio išlaidų, pagrįstų fiksuotaisiais projekto išlaidų vieneto įkainiais, ir fiksuotųjų projekto išlaidų
sumų, nustatytų visoms projekto išlaidoms arba jų daliai“ (angl. Indirect costs declared on a flat rate
basis, flat rate costs calculated by application of Standard scales on unit costs, lump sums) (Nr.
COCOF 09/0025/04-EN) (toliau – Europos Komisijos gairės).
Pagrindinis Rekomendacijų tikslas – padėti įvertinti projektų išlaidų atitiktį finansavimo
reikalavimams.
Šių Rekomendacijų nuostatomis siūloma vadovautis:
 pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems paraiškas gauti ES fondų ir (arba) Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto finansavimą, ir projektų vykdytojams (partneriams);
 ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai
finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir visuotinių dotacijų valdytojų darbuotojams,
rengiantiems projektų finansavimo sąlygų aprašus ar visuotinių dotacijų priemonių aprašus (toliau
kartu – PFSA);
 projektų vertintojams, preliminariai vertinantiems išlaidų tinkamumą finansuoti projektų
vertinimo metu ir nustatantiems tinkamų finansuoti išlaidų sumą;
 įgyvendinančiųjų institucijų ir visuotinių dotacijų valdytojų (toliau kartu –
įgyvendinančiosios institucijos) darbuotojams, tikrinantiems ir tvirtinantiems projektų vykdytojų
teikiamus mokėjimo prašymus, atliekantiems projektų patikras vietose ar kitus kontrolės veiksmus.
Rekomendacijose pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –
vadovaujančioji institucija) paaiškinimai ir pavyzdinės formos, kurie leistų įvertinti tinkamas
finansuoti išlaidas patikimo finansų valdymo principu.
Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones, Rekomendacijų nuostatos taikomos finansų
inžinerijos projektų, kaip apibrėžta Finansų inžinerijos priemonių administravimo ir finansavimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro (toliau – finansų ministro) 2008 m.
spalio 24 d. įsakymu Nr. 1K-334 (Žin., 2008, Nr. 125-4765), išlaidoms. Finansų inžinerijos projektų
išlaidomis yra laikomos išlaidos, apibrėžtos Reglamento Nr. 1083/2006 78 straipsnio 6 dalyje.
Rekomendacijų nuostatos netaikomos techninės paramos priemonėms.

1. REKOMENDACIJOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS
Šiose Rekomendacijose vartojamos sąvokos:
Fiksuotoji projekto išlaidų suma (toliau – fiksuotoji suma) – iš anksto nustatyta bendra
tiesioginių projekto ar jo dalies išlaidų suma, taikoma tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms
apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos
įvykdymas, kai projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu neteikia išlaidų pagrindimo ir
apmokėjimo įrodymo dokumentų.
Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis (toliau – fiksuotasis įkainis) – iš anksto
nustatytas vienodas tiesioginių projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas tinkamoms finansuoti
projekto išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas
projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu
neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų.
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Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai
ar kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas
mokėjimas (pavyzdžiui, kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos aparato kvitai ir pan.).
Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos
sąskaitos faktūros, perdavimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ar kiti dokumentai,
kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos (pavyzdžiui, prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitai,
finansų įstaigos pažyma (ar kitas dokumentas) apie patirtas išlaidas teikiant finansines paslaugas,
projekto vykdytojo priimtas sprendimas mokėti garantijos įmoką (įgyvendinant finansų inžinerijos
priemonę) ir pan.).
Kryžminis finansavimas – projektui įgyvendinti būtinų veiklų, priskiriamų prie vieno ES
struktūrinio fondo (Europos regioninės plėtros fondo) finansuojamų sričių, finansavimas kito ES
struktūrinio fondo (Europos socialinio fondo) lėšomis.
Lygiavertis įrodomasis dokumentas – išlaidų pagrindimo ir (arba) jų apmokėjimo įrodymo
dokumentams lygiavertis popierinis arba elektroninis liudijimas, kuriuo patvirtinamas ūkinės
operacijos arba ūkinio įvykio tapatumas. Lygiavertis įrodomasis dokumentas privalo būti
pasirašomas tais atvejais, jeigu tokia prievolė nustatyta teisės aktuose.
Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas ir įgyvendinančiajai institucijai
pateiktas vadovaujančiosios institucijos patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti
projekto išlaidas.
Netiesioginės projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms
vykdyti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Tokios
išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais
įrodomaisiais dokumentais arba nustatytos remiantis panašiems projektams ar projekto veikloms
priskirtinomis vidutinėmis realiosiomis išlaidomis ir apskaičiuotos naudojant pagrįstą vienodo
dydžio normą.
Patirtos išlaidos – išlaidos, nurodytos sąskaitoje faktūroje arba išankstinio mokėjimo
dokumente prekėms, paslaugoms, darbams apmokėti, išlaidos, apskaičiuotos kaip darbo užmokestis
ar kitos išmokos, taip pat kitos pagal projekto vykdytojo įsipareigojimą mokėti dar neapmokėtos
išlaidos.
Perkančioji organizacija – asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 4 straipsnio sąlygas.
Projekto administravimas – projekto, bet ne jo tiesioginių veiklų vykdymo pagal projekto
administravimo ir finansavimo sutartyje nustatytus reikalavimus užtikrinimas.
Projektą administruojantis asmuo – su projekto vykdytoju ar partneriu darbo ar civiliniais
teisiniais santykiais (pavyzdžiui, paslaugų sutartimi) susijęs asmuo, vykdantis projekto
administravimo funkciją, bet ne tiesiogines projekto veiklas. Prie projektą administruojančių asmenų
gali būti priskiriami asmenys, vykdantys projekto vadovo, koordinatoriaus, projekto finansininko,
asmens, atsakingo už projekto stebėseną, viešųjų pirkimų specialisto ir pan. funkcijas. Asmenys
atliekantys nuolatinę projekto veiklų įgyvendinimo priežiūrą, projekto metu sukurtų produktų ir
rezultatų kokybės kontrolę, turėtų būti laikomi projektą administruojančiais asmenimis.
Projekto dalyvis – projekto tikslinei grupei priklausantis fizinis asmuo, dalyvaujantis
tiesioginėse projekto veiklose, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir nevykdantis. Projekto
dalyvis gauna tiesioginę naudą iš projekto, dėl konkretaus projekto dalyvio dalyvavimo projekto
veiklose patirtos išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir projekto vykdytojas gali nustatyti
kiekvieną projekto dalyvį ir paprašyti pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie
projekto įgyvendinimą surinkti.
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Projekto finansavimo ir administravimo sutartis – ministerijos ir (ar) kitos valstybės
institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius,
ir įgyvendinančiosios institucijos arba įgyvendinančiosios institucijos, įgaliotos ministerijos ir (ar)
kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų
lėšų ūkio sektorius, su pareiškėju pasirašomas dokumentas dėl skiriamų ES fondų ir (ar) Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir jų naudojimo sąlygų.
Projekto partneris (toliau – partneris) – ūkio subjektas, sudaręs jungtinės veiklos sutartį su
projekto vykdytoju arba jos nesudaręs ir dalyvaujantis įgyvendinant ir (arba) finansuojant projektą,
kurio patirtos išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu taip nustatyta projekto
finansavimo ir administravimo sutartyje.
Projektą vykdantis asmuo – projekto tiesiogines veiklas vykdantis asmuo, su projekto
vykdytoju (partneriu) susijęs darbo santykiais.
Projekto vykdytojas – Reglamento Nr. 1083/2006 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžtas subjektas,
atsakingas už projektų inicijavimą ir įgyvendinimą.
Tiesioginės projekto išlaidos – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti būtinos išlaidos, kai
tiesioginį projekto veiklų ir jų išlaidų ryšį įmanoma aiškiai parodyti.
Tiesioginė projekto veikla – veikla, kuria tiesiogiai siekiama įgyvendinti projekto tikslus ir
uždavinius.
Tiesioginė tikslinė grupė (toliau – tikslinė grupė) – tiesioginės projekto naudos gavėjų
(projekto dalyvių) grupė, kurios problemos sprendžiamos įgyvendinant projektą. Asmenys, kurie
nėra laikomi projekto dalyviais, tačiau gauna naudą iš projekto veiklų ar rezultatų, pavyzdžiui,
projekto dalyvių mokomi asmenys, yra priskiriami prie netiesioginės tikslinės grupės.
Trečioji šalis – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra projekto vykdytojas ar partneris,
dalyvaujantis tiesioginėse projekto veiklose.
Kitos Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Reglamente Nr. 1083/2006, Reglamente
Nr. 1828/2006, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklėse ir Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse
vartojamas sąvokas.

2. PAGRINDINĖS TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS DĖL IŠLAIDŲ TINKAMUMO
FINANSUOTI
2.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI DĖL IŠLAIDŲ ATITIKTIES

Vadovaujantis Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, tinkamos finansuoti
projekto išlaidos privalo atitikti toliau nurodytus bendruosius reikalavimus:
1. Išlaidos yra būtinos projektams, kuriuos vadovaujančioji institucija ir (arba) jos
atsakomybe užduotis vykdančios institucijos pripažino atitinkančiais Stebėsenos komiteto
patvirtintus atrankos kriterijus, vykdyti ir numatytos projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje (finansų inžinerijos priemonių atveju – finansų inžinerijos
priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartyje; visuotinių dotacijų atveju, jei projekto
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finansavimo ir administravimo sutartis nesudaroma, – sprendime dėl projekto
finansavimo) (toliau kartu – projekto finansavimo ir administravimo sutartis).
Būtinomis projekto išlaidomis laikoma paraiškos vertinimo ar projekto įgyvendinimo metu
nustatyta sėkmingam projekto įgyvendinimui reikalinga išlaidų suma. Projekto išlaidų būtinumas,
didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausias leistinas projekto
finansavimo dydis bei atitiktis Stebėsenos komiteto patvirtintiems bendriesiems ir specialiesiems
atrankos kriterijams nustatomi projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Tinkamomis
finansuoti laikomos tik tos projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos, kurias įgyvendinančioji
institucija pripažino būtinomis ir kurios yra numatytos projekto finansavimo ir administravimo
sutartyje. Išlaidų būtinumas toliau vertinamas projekto įgyvendinimo metu.
Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytos būtinos išlaidos gali tapti
nebūtinos pasikeitus projekto uždaviniams, veikloms, tikslinei grupei, rezultatams ar pan.
2. Išlaidos yra apmokėtos nuo 2006 m. gruodžio 15 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Projektai
neturi būti užbaigti iki pirmosios išlaidų tinkamumo finansuoti dienos. Kiekvienam
projektui taikomas išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto
finansavimo ir administravimo sutartyje. Išlaidos, kurios yra pridedamos peržiūrint
veiksmų programas pagal Reglamento Nr. 1083/2006 33 straipsnyje įtvirtintas nuostatas,
laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo tos dienos, kai Europos
Komisijai yra pateiktas prašymas peržiūrėti veiksmų programą, jeigu Europos Komisija
pritarė veiksmų programos pakeitimui. Patirtomis ir apmokėtomis išlaidomis taip pat gali
būti laikomos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, pagal fiksuotuosius projekto
įkainius ir fiksuotąsias sumas, kurie nustatyti finansų ministro nustatyta tvarka,
apskaičiuotos išlaidos ir netiesioginės projekto išlaidos, apskaičiuotos taikant vienodo
dydžio normą, ir įmokos pagal finansų inžinerijos priemones.
Bendrasis pagal veiksmų programas įgyvendinamų projektų išlaidų tinkamumo finansuoti
laikotarpis yra nuo 2006 m. gruodžio 15 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., t. y. kad išlaidos būtų
tinkamos finansuoti, jos gali būti apmokėtos (tiekėjams už patiektas prekes, paslaugų teikėjams už
suteiktas paslaugas, rangovams už atliktus darbus, darbuotojams išmokant apskaičiuotą darbo
užmokestį, projekto dalyviams išmokant projekto finansavimo ir administravimo sutartyje jiems
nustatytas išmokas ir pan.) tik šiuo laikotarpiu, tačiau išlaidos gali būti patirtos (bet neapmokėtos)
anksčiau nei šio laikotarpio pradžia.
Konkretus kiekvieno projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, kuris negali prasidėti
anksčiau ir baigtis vėliau negu bendrasis išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, yra nustatomas
projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Būtinos projekto išlaidos gali būti laikomos
tinkamomis finansuoti, jeigu jos patirtos ir (arba) apmokėtos, atsižvelgiant į tai, kaip nustatyta
projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, ne anksčiau kaip pirmą nustatyto projekto išlaidų
tinkamumo finansuoti laikotarpio dieną ir ne vėliau kaip paskutinę nustatyto projekto išlaidų
tinkamumo finansuoti laikotarpio dieną. Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta
projekto veiklų įgyvendinimo pradžia negali būti ankstesnė negu projekto išlaidų tinkamumo
finansuoti laikotarpio pradžia.
PFSA rekomenduojama numatyti trumpesnį išlaidų patyrimo ir apmokėjimo terminą nei iki
2015 m. gruodžio 31 d. Jei projektams finansuoti yra teikiama valstybės pagalba, tinkamų finansuoti
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išlaidų patyrimo ir (arba) apmokėjimo terminas PFSA turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į
atitinkamose valstybės pagalbos taisyklėse taikomus apribojimus.
Jeigu yra peržiūrima Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa ir dėl to išplečiamas
tinkamų finansuoti sričių sąrašas, tokias sritis atitinkantys projektai tinkamais finansuoti laikomi
nuo tos dienos, kai Europos Komisijai buvo pateiktas prašymas peržiūrėti veiksmų programą,
nepriklausomai nuo to, kada Europos Komisija pritarė veiksmų programos pakeitimui.
Jeigu yra peržiūrima Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa ir dėl to įgyvendinamam
projektui projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu pridedama išlaidų, šios išlaidos
tinkamomis finansuoti laikomos nuo tos dienos, kai Europos Komisijai buvo pateiktas prašymas
peržiūrėti veiksmų programą, nepriklausomai nuo to, kada Europos Komisija pritarė veiksmų
programos pakeitimui. Jei Europos Komisija nepritaria veiksmų programos pakeitimui, pridėtos
išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.
Vienodo dydžio norma netiesioginėms projekto išlaidoms nustatoma vadovaujantis
Netiesioginių išlaidų nustatymo taisyklėmis.
3. Išlaidos yra patirtos projekto vykdytojų (įgyvendinant finansų inžinerijos priemones –
finansų inžinerijos projektų vykdytojų), išskyrus Reglamento Nr. 1081/2006 11 straipsnio
3 punkto (a) dalyje nustatytus atvejus.
Projekto išlaidas projekto vykdytojas (partneris) turi patirti tiesiogiai, o ne per tarpininkus,
išskyrus išmokas arba atlyginimus, kuriuos trečioji šalis išmoka veikloje dalyvaujantiems asmenims
(projekto dalyviams) (pvz., trečiųjų šalių apmokėtos darbo užmokesčio, komandiruočių, papildomų
praktikų, mokinio (studento) krepšelio išlaidos ir pan.). Trečiųjų šalių projekto dalyviams išmokėtas
darbo užmokestis yra laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tik kaip projekto vykdytojo
(partnerio) nuosavas įnašas, jeigu neviršija šio įnašo dydžio.
Nustatant trečiųjų šalių faktiškai patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti, teiktini išlaidų
pagrindimo dokumentai, nurodyti Rekomendacijų 3.3.4 dalies atitinkamuose biudžeto išlaidų
kategorijų aprašuose.
4. Išlaidos skirtos už patiektas prekes ar suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti ar
palūkanų subsidijoms, apskaičiuotam darbo užmokesčiui ir kitoms teisės aktuose
nustatytoms išmokoms (pavyzdžiui, dienpinigiams, stipendijoms) išmokėti arba išlaidos,
kai iš anksto sumokama rangovams, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams pagal su jais
sudarytas sutartis ir remiantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba
sutartimis, jeigu jose nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė ir maksimalus išankstinio
mokėjimo dydis ar suma bei išmokėjimo terminai), ar išlaidos teisės aktuose nustatytoms
išankstinėms išmokoms (įskaitant įmokas pagal Reglamento Nr. 1081/2006 11 straipsnio
3 dalies (a) punktą) mokėti, arba išlaidos, kai sumokama pagal finansų inžinerijos
priemonių įgyvendinimo ir finansavimo sutartis. Netiesioginės projekto išlaidos,
apmokamos taikant vienodo dydžio normą, pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias
sumas apskaičiuotos išlaidos ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos laikomos
realiomis, jeigu jos apskaičiuotos pagal Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties
taisykles.
Išlaidos privalo būti realios, t. y. faktiškai patirtos projekto vykdytojo (partnerio), išskyrus
išmokas arba atlyginimus, kuriuos trečioji šalis išmoka veikloje dalyvaujantiems asmenims, patirtos
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už suteiktas paslaugas, patiektas prekes arba atliktus darbus (išskyrus išankstinius mokėjimus), ar
skirtos palūkanų subsidijoms, apskaičiuotam darbo užmokesčiui ar kitoms teisės aktuose nustatytoms
išmokoms išmokėti ir užfiksuotos projekto vykdytojo (partnerio) apskaitos dokumentuose. Išlaidos
pagal išankstinio mokėjimo sąskaitas laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu išankstinio
mokėjimo galimybė yra numatyta sutartyje su tiekėju. Jeigu sutartyje su tiekėju yra numatyta
išankstinio mokėjimo galimybė ir maksimalus išankstinio mokėjimo dydis ar suma bei išmokėjimo
terminai, tačiau prievolė teikti išankstinio mokėjimo sąskaitas nenumatyta, išankstinio mokėjimo
išlaidų pagrindimo dokumentu laikoma sutartis su prekių tiekėju, paslaugų teikėju ar rangovu (toliau
kartu – tiekėjai). Siektina, kad išlaidos pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitas būtų pripažįstamos
tinkamomis finansuoti tuo atveju, jei projektų vykdytojai taip pat pateikia iš tiekėjų gautus kredito
įstaigos sutarties įvykdymo garantijos, laidavimo ar laidavimo draudimo dokumentus dėl ne
mažesnės nei išankstinio mokėjimo sumos, išskyrus atvejus, kai PFSA ar projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje nustatyta kitaip. Bet kuriuo atveju projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad
projekto įgyvendinimo metu projekte numatytos veiklos būtų įvykdytos (darbai atlikti, paslaugos
suteiktos, prekės gautos), ir pateikti įrodymo dokumentus įgyvendinančiajai institucijai.
Tuo atveju, kai projekto vykdytojas mokėjimo prievolę rangovui įvykdo įskaitydamas
vienarūšes priešines operacijas, t.y. atlieka vienašalį įskaitymą ir tuo būdu sumažina tiekėjui atlikto
mokėjimo sumą, vienašalis įskaitymas neturėtų būti laikomas tinkamu siekiant pripažinti projekto
vykdytojo patirtas išlaidas deklaruotinomis Europos Komisijai ir pranešimas apie vienašalį
įskaitymą atitinkamai neturėtų būti laikomas tinkamu išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentu.
Išlaidos darbo užmokesčio avansui ar kitoms teisės aktuose nustatytoms išankstinėms
išmokoms laikomos tinkamomis finansuoti nuo šių išlaidų išmokėjimo dienos pavyzdžiui, einamojo
mėnesio pabaigoje išmokėtos lėšos projektų dalyvių stipendijoms už ateinantį mėnesį laikomos
tinkamomis finansuoti išlaidomis nuo išmokėjimo dienos.
Mokėjimai už tam tikras paslaugas (už kurias negali būti sumokėta po to, kai paslauga
suteikiama), tokias kaip turto draudimo, transporto draudimo, licencijų, periodinių leidinių
prenumeratos, ilgalaikių leidimų įsigijimo ir pan., yra laikytini išankstiniais mokėjimais, ir šių
paslaugų įsigijimo išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti visa apimtimi pagal
paslaugos teikėjo pateiktą sąskaitą faktūrą.
Jeigu patirtos išlaidos yra susijusios su projekto dalyviais, projekto vykdytojas turi užtikrinti,
kad kiekvienas projekto dalyvis užpildytų Bendrai finansuojamo iš Europos socialinio fondo lėšų
projekto dalyvio apklausos anketą, kurios forma patvirtinta finansų ministro 2009 m. balandžio 1 d.
įsakymu Nr. 1K-088 „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1K-066 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861; 2009,
Nr. 39-1498; 2011, Nr. 6-243; 2012, Nr.15-676). Įgyvendinančiosios institucijos prašymu arba jeigu
tai nustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, projekto vykdytojas taip pat turi
pateikti įgyvendinančiajai institucijai planuojamų mokymų grafiką ir įvykusių mokymų dalyvių
lankomumo suvestinę, kurių formos ir pildymo instrukcijos pateiktos šių Rekomendacijų 7, 8 ir 9
prieduose.
Įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
laikomos realiomis, jeigu:
 nudėvimam turtui įsigyti nebuvo naudojamos ES arba ne ES šalių valstybės institucijų
lėšos, dėl kurių ES fondų bendrai finansuojamam turtui lėšos būtų skiriamos ne vieną kartą
(Siekiant įsitikinti, ar ES fondų bendrai finansuojamam turtui lėšos nėra skiriamos
pakartotinai, rekomenduojama atlikti kryžminį projekto vykdytojo dokumentų ir (ar) sąskaitų
patikrinimą, kurio metu nustatoma, ar ilgalaikio turto, kurio nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidas
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norima kompensuoti, įsigijimo išlaidos nebuvo deklaruotos Europos Komisijai pagal kitus ES fondų
ar programų bendrai finansuojamus projektus. Pavyzdžiui, jei ilgalaikis turtas buvo įsigytas iš
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, tačiau jo įsigijimo išlaidos nebuvo deklaruotos (ir nėra
numatomos deklaruoti) Europos Komisijai, šio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos laikomos
tinkamomis finansuoti, jei tenkinami kiti kriterijai);
 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuotos pagal projekto vykdytojo
patvirtintus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, parengtus remiantis Lietuvos Respublikos
teisės aktais;
 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dydis pagrindžiamas apskaičiuotos nusidėvėjimo
(amortizacijos) sumos patvirtinimo dokumentais;
 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
Išlaidos, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai arba fiksuotosios sumos, laikomos realiomis,
jeigu jos nustatomos ir apmokamos finansų ministro nustatyta tvarka pagal Fiksuotųjų įkainių ir
fiksuotųjų sumų taisykles.
5. Išlaidos yra tinkamai dokumentuotos:
5.1. Visos projekto vykdytojų (įgyvendinant finansų inžinerijos priemones – finansų
inžinerijos projektų vykdytojų) patirtos išlaidos, išskyrus netiesiogines projekto išlaidas,
apmokamas taikant vienodo dydžio normą, pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias
sumas apskaičiuotas išlaidas, pagrindžiamas dokumentais, kuriais įrodomas projekto
veiklos arba kiekybinio rezultato pasiekimas, turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų
apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais ir turi būti
užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.
Rekomenduojami pateikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentai yra
nurodyti detaliame biudžeto išlaidų kategorijų apraše – Rekomendacijų 3.3.4 dalyje. Siekiant
užtikrinti dokumentų atsekamumą, būtina, kad dokumentų įrašai teiktų išsamią informaciją apie
faktiškai patirtas išlaidas.
Projekto išlaidos, kurios apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, privalo būti pagrįstos
kiekybinio rezultato pasiekimo įrodymo dokumentais. Projekto išlaidos, kurios apmokamos taikant
fiksuotąsias sumas, privalo būti pagrįstos projekto (veiklos) ar jo dalies įgyvendinimo (veiklos
rezultato ir jo požymių pasiekimo) įrodymo dokumentais. Kartu su mokėjimo prašymu projekto
vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai neteikia projekto išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo
įrodymo dokumentų išlaidoms, kurios apmokamos pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas,
pagrįsti, išskyrus atvejus, kai šių dokumentų reikia kiekybinio rezultato pasiekimo ir (ar) projekto
(veiklos) ar jo dalies įgyvendinimo įrodymui. Daugiau informacijos apie išlaidų, apmokamų taikant
fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas, įrodymo dokumentus pateikiama Rekomendacijų 3.3.2 ir
3.3.4 dalyse.
5.2. Išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiai įrodomieji dokumentai turi
būti saugomi ne trumpiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31d.;
Detalesni dokumentų saugojimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių X skyriuje.
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6. Išlaidos atitinka tam tikro ES fondo finansavimo sritis, išskyrus iš techninės paramos
finansuojamų projektų išlaidas ir kryžminio finansavimo išlaidas (iš Europos regioninės
plėtros fondo (toliau – ERPF) ir ESF, nepažeidžiant nuostatų, nustatytų Reglamento Nr.
1080/2006 7 straipsnio 3 dalyje ir Reglamento Nr. 1081/2006 11 straipsnio 4 dalyje,
papildomai bet neviršijant 10 procentų ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų limito kiekvienam veiksmų programos prioritetui, gali būti finansuojamos
projekto veiklos, patenkančios į kito fondo paramos sritį su sąlyga, kad šios veiklos yra
tiesiogiai susijusios su projektu ir būtinos tinkamai jam įgyvendinti. Šios išlaidos yra
tinkamos finansuoti, jeigu tai numatyta projektų finansavimo sąlygų aprašuose, o
įgyvendinant visuotinių dotacijų priemones – visuotinių dotacijų priemonių aprašuose).
ESF finansavimo sritys nustatytos Reglamente Nr. 1081/2006. ESF lėšomis remiamuose
projektuose gali būti finansuojamos veiklos, kurios atitinka ERPF finansuojamas sritis, numatytas
Reglamente Nr. 1080/2006, jeigu šios veiklos yra tiesiogiai susijusios su projekto tikslu, papildo
pagrindines ESF finansavimo sritis atitinkančias projekto veiklas, yra būtinos projektui sėkmingai
įgyvendinti ir jeigu kryžminio finansavimo galimybė yra numatyta PFSA. Konkrečiam projektui
taikomų išlaidų tokioms veikloms finansuoti dydis nustatomas projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje. Šios veiklos finansuojamos pagal ERPF finansuojamoms veikloms
taikomas Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių ir Rekomendacijų dėl projekto išlaidų
atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams
nuostatas.
Paramą administruojančios institucijos, nustatydamos konkrečiam projektui skiriamo
kryžminio finansavimo dydį, turi atsižvelgti į tai, kad šių išlaidų dydis pagal kiekvieną veiksmų
programos prioritetą negali viršyti 10 procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų. PFSA gali būti
nustatyta maksimali projektui skiriamo kryžminio finansavimo suma arba maksimalus jo procentinis
dydis. PFSA nustatyti procentiniai kryžminio finansavimo ir (ar) kitų biudžeto išlaidų eilučių dydžio
apribojimai (išskyrus taikomus netiesioginėms išlaidoms) taikomi tik paraiškos vertinimo metu bei
tais atvejais, kai projekto vykdytojas inicijuoja projekto sutarties keitimą, siekdamas padidinti šias
išlaidas. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos kryžminio
finansavimo ir (ar) kitos išlaidos, kurioms buvo nustatytas apribojimas, nėra mažinamos, jei
sumažinus ar nepanaudojus kitų projekto išlaidų, jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija PFSA
nustatytą maksimalų procentinį dydį. Pavyzdžiui, jeigu bendrai projekte panaudojama mažiau nei
100 proc. visų projektui skirtų lėšų, o kryžminiam finansavimui skirtos lėšos panaudojamos pilnai,
tai PFSA nustatytas apribojimas netaikomas.
7. Apmokant išlaidas nebus pažeisti Reglamento Nr. 1080/2006, Reglamento Nr.
1081/2006, Reglamento Nr. 1083/2006, Reglamento Nr. 1084/2006 ir Reglamento Nr.
1828/2006 reikalavimai, taip pat ES reikalavimai valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų,
aplinkos apsaugos ir kitose taikytinose horizontalaus lygio srityse.
Projektų atitiktis nurodytų reglamentų reikalavimams įvertinama projekto tinkamumo
finansuoti vertinimo metu ir prižiūrima projektų įgyvendinimo metu.
Projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos, kaip ji apibrėžta Europos Bendrijos sutarties
87 straipsnyje, taisyklės, išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus, jei jie yra finansuojami pagal
reglamentų, taikomų valstybės pagalbai, nuostatas. Nuostatos dėl konkrečios valstybės pagalbos turi
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būti įtvirtintos PFSA ir jų įgyvendinimas prižiūrimas Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių 181 punkte nustatyta tvarka.
Viešųjų pirkimų reikalavimai nepažeidžiami, jei projektų pirkimai yra vykdomi laikantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (taikomame perkančiosioms organizacijoms) arba
vadovaujančiosios institucijos patvirtintame Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios
organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros
tvarkos apraše (Žin., 2008, Nr. 69-2641) nustatytų reikalavimų.
Projektų atitiktis aplinkosaugos reikalavimams vertinama remiantis Bendrųjų atrankos
kriterijų vertinimo metodika.
Vykdant projektus būtina užtikrinti Reglamento Nr. 1083/2006 16 ir 17 straipsniuose
numatytų darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų įgyvendinimą.
Projektai atitinka darnaus vystymosi principą, jeigu jie neprieštarauja Nacionalinės darnaus
vystymosi strategijos (Žin., 2003, Nr. 89-4029; 2009, Nr. 121-5215) nuostatoms ir atitinka šiuos
reikalavimus:
o nepažeidžia aplinkos apsaugos reikalavimų;
o nedaro neigiamos įtakos sprendžiant socialines ir ekonomines problemas (pavyzdžiui,
neriboja švietimo ir mokslo vaidmens, kokybės bei prieinamumo; prisideda sprendžiant nedarbo,
skurdo arba socialinės atskirties problemas);
o neprieštarauja darnaus vystymosi nuostatoms regionų plėtros srityje, vadovaujantis
Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategija (Žin., 2005, Nr. 66-2370).
Projektai atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus, jeigu jie nepažeidžia Lietuvos
Respublikos lygių galimybių įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyrų ir moterų lygių galimybių
įstatymo ir juos įgyvendinant vykdomi šie reikalavimai:
o neribojamos vienodos galimybės vyrams ir moterims dalyvauti projekte ir naudotis
projekto rezultatais;
o neribojamos vienodos galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos arba
tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams dalyvauti projekte ir naudotis
projekto rezultatais.
Konkurencijos, viešųjų pirkimų, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo
principų laikymasis užtikrinamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 180–188
punktuose nustatyta tvarka.
8. Išlaidos atitinka Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, PFSA
(įgyvendinant visuotinių dotaciją priemones – visuotinių dotacijų priemonių aprašuose) ir
kituose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir vadovaujančiosios institucijos ir (arba)
jos atsakomybe užduotis vykdančios institucijos yra pripažintos atitinkančiomis šiuos
reikalavimus.
Pagrindiniai išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai yra nustatyti Išlaidų ir finansavimo
reikalavimų atitikties taisyklėse. Netiesioginių projekto išlaidų, apmokamų taikant vienodo dydžio
normą, tinkamumo finansuoti reikalavimai yra nustatyti Netiesioginių išlaidų taisyklėse. Išlaidų,
apmokamų taikant fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas, tinkamumo finansuoti
reikalavimai yra nustatyti Fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų taisyklėse. Papildomi reikalavimai ir
apribojimai, taip pat fiksuotųjų įkainių dydžiai, galimybė taikyti fiksuotąsias sumas ir (arba)
fiksuotųjų sumų maksimalūs dydžiai gali būti nustatomi PFSA ir projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse. Išlaidų tinkamumą finansuoti preliminariai vertina įgyvendinančioji
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institucija tinkamumo finansuoti vertinimo metu ir išlaidas pripažįsta tinkamomis arba netinkamomis
finansuoti tikrindama projektų vykdytojų teikiamus mokėjimo prašymus, atlikdama kitus kontrolės
veiksmus (pavyzdžiui, patikras vietose, pažeidimų tyrimą ir kt.) ir (arba) atsižvelgdama į kitų
kontroliuojančiųjų institucijų (audito institucijos, tvirtinančiosios institucijos, Europos Audito Rūmų
ir kt.) pateiktas išvadas.
9. Pagrindinės projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Jeigu dėl
projekto speficifikos ir veiklos pobūdžio veikla vykdoma už Lietuvos Respublikos ribų, ją
vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos
Respublikos finansiniam įnašui) turi atitekti Lietuvos Respublikai.
Pagrindinės projekto veiklos (arba didžioji jų dalis) fiziškai turėtų būti vykdomos tinkamoje
Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje, t. y. Lietuvos Respublikoje. Jeigu
tai nėra įmanoma dėl projekto specifikos ir veiklos pobūdžio ir dėl to veikla (-os) yra vykdoma (-os)
už Lietuvos Respublikos ribų, projekto vykdytojas ir kontrolės veiksmus atliekančios institucijos turi
užtikrinti, kad vykdant veiklą (-as) sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga
Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitektų Lietuvos Respublikai. Atitiktis šiam reikalavimui
nustatoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.
2.2. FINANSAVIMO REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIOS IŠLAIDOS

1. Išlaidos, skirtos atominės elektrinės eksploatavimui nutraukti.
Netinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, kurios yra tiesiogiai skirtos Ignalinos atominės
elektrinės (toliau – IAE) eksploatavimui nutraukti ir šiam tikslui reikalingiems rangos darbams,
įrangai (įrenginiams, kitam turtui) ar paslaugoms pirkti. Eksploatavimo nutraukimas suprantamas
kaip paskutinis atominės elektrinės veiklos nutraukimo etapas, apimantis veiklas nuo atominio
reaktoriaus uždarymo ir radioaktyvių atliekų pašalinimo iki aplinkos būklės atkūrimo (pavyzdžiui,
reaktorių išmontavimas, panaudoto branduolinio kuro saugyklų įrengimas). Netiesiogiai su IAE
eksploatavimu susijusių veiklų, kuriomis siekiama sušvelninti socialinius ir ekonominius padarinius
IAE regione, uždarius atominę elektrinę, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti (pavyzdžiui, IAE
darbuotojų perkvalifikavimas).
2. Skolos palūkanos, išskyrus palūkanų subsidijavimą pagal numatytas ERPF veiklas.
Palūkanų subsidijavimas nėra tinkamas finansuoti ESF lėšomis.
3. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus galima įtraukti į PVM atskaitą, net jei toks PVM į atskaitą
įtrauktas nebuvo.
Projekto vykdytojo sumokamas pirkimo ir (arba) importo PVM laikomas tinkamomis
finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) teisės aktų nustatyta tvarka
neturi galimybės jo įtraukti į PVM atskaitą, nes:
1) Įsigyjamos prekės ir paslaugos skirtos ne ekonominei veiklai.
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Ekonominė veikla – tai veikla, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų
(neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno). Viešųjų juridinių asmenų (valstybės,
savivaldybių, valstybės ar savivaldybių institucijų bei įstaigų, valstybės įsteigtų garantijų institucijų,
o įstatymų nustatytais atvejais – ir kitų viešųjų juridinių asmenų) veikla, kurią vykdyti šiuos asmenis
įpareigoja teisės aktai, nelaikoma ekonomine veikla. Tačiau tuo atveju, jeigu vykdoma veikla
konkuruoja su kitų asmenų tiekiamomis prekėmis ir (arba) teikiamomis paslaugomis ir ji nelaikytina
mažareikšme (nustatant veiklos mažareikšmiškumą, rekomenduojama vadovautis Europos
teisingumo teismo praktika, pvz., byla Isle of Wight C-288/07), tokia veikla turėtų būti laikoma
ekonomine veikla.
2) Įsigyjamos prekės ir paslaugos skirtos PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti.
PVM neapmokestinamų veiklų sąrašas pateikiamas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–
33 straipsniuose.
3) Sumokėtas pirkimo ir (arba) importo PVM neatskaitomas pagal Pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 62 straipsnio nuostatas (pramogoms ir reprezentacijai tenkantis pirkimo ir (arba)
importo PVM, už kitą asmenį sumokėtas PVM, pirkimo PVM už lengvąjį automobilį bei keleivių
vežimo lengvaisiais automobiliais paslaugą), išskyrus šiame straipsnyje nurodytas kai kurias išimtis.
Projekto vykdytojo (partnerio) sumokamas pirkimo ir (arba) importo PVM laikomas
netinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) teisės aktų
nustatyta tvarka turi galimybę jį įtraukti į PVM atskaitą, nes:
1) Įsigyjamos prekės ir paslaugos skirtos asmens vykdomam PVM apmokestinamam prekių
tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui (PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalis).
Atkreiptinas dėmesys, kad pirkimo ir (arba) importo PVM priskyrimas prie tinkamų ar
netinkamų finansuoti išlaidų nepriklauso nuo to, ar projekto vykdytojas (partneris) yra PVM
mokėtojas, t. y. nesvarbu, ar konkretus projekto vykdytojas (partneris) faktiškai pasinaudos teise į
atskaitą.
2) Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomas ir PVM, kurį sumokėjo projekto partneris ir
(arba) vykdytojas, kuriam taikomos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus I–III
skirsniuose nurodytos specialios PVM schemos (kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema,
turizmo paslaugų apmokestinimo schema, naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių
daiktų apmokestinimo schema).
Mišri veikla. Jei projekto metu sukurtas rezultatas bus naudojamas tiek PVM
apmokestinamai, tiek PVM neapmokestinamai veiklai vykdyti, PVM požiūriu laikoma, kad bus
vykdoma mišri veikla. Tokiu atveju tik dalis sumokėto pirkimo ir (arba) importo PVM gali būti
įtraukiama į PVM atskaitą.
Vykdant mišrią veiklą tinkamomis finansuoti PVM išlaidomis laikoma pirkimo ir (arba)
importo PVM dalis, kurios nėra galimybės įtraukti į PVM apskaitą, jei įmanoma ją tiksliai nustatyti.
Vykdant mišrią veiklą netinkamomis finansuoti PVM išlaidomis laikoma:
 atskaitomo pirkimo ir (arba) importo PVM dalis, kurią galima tiksliai nustatyti; ir
 pirkimo ir (arba) importo PVM, kai neįmanoma tiksliai nustatyti neatskaitomos sumokėto
PVM dalies. Atkreiptinas dėmesys, kad toks PVM gali būti apmokėtas vadovaujančiosios institucijos
nustatyta tvarka, tačiau tokia galimybė taikoma tik valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir
įmonių, valstybinių mokslo ir studijų institucijų įgyvendinamų projektų netinkamam finansuoti PVM.
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Projekto struktūros įtaka finansavimui. Jei yra projekto struktūra, kai projekto vykdytojas
teisės į PVM atskaitą neįgyja, tačiau atskaita galėtų pasinaudoti projekto partneris, būtina
atsižvelgti į konsoliduotą projekto vykdytojo ir partnerio veiklą. PVM finansavimo klausimas negali
priklausyti nuo projekto struktūros. Taigi, jei įmanoma tokia projekto įgyvendinimo struktūra, pagal
kurią PVM yra atskaitomas, PVM turėtų būti laikomas netinkamu finansuoti (pavyzdžiui, projekto
metu PVM apmokestinamai veiklai vykdyti sukuriama infrastruktūra, kurią pirkimo PVM sumokėjęs
projekto vykdytojas perduos projekto partneriui, kuris projekto įgyvendinimo metu pirkimo ir (arba)
importo PVM nesumokėjo).
Esant galimybei pakeisti projekto įgyvendinimo struktūrą, PVM neturėtų būti pripažintas
tinkamu finansuoti. Išimtiniais atvejais, jeigu dėl pagrįstų priežasčių (pavyzdžiui, rangos sutartis
negali būti pakeista, nes tai prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms) pakeisti projekto
įgyvendinimo struktūrą neįmanoma arba būtų ekonomiškai neracionalu (išlaidos padidėtų daugiau
nei būtų įmanoma atskaityti PVM), PVM galėtų būti pripažintas tinkamu finansuoti.
Vertinant PVM tinkamumą finansuoti, rekomenduojama projektų vykdytojų prašyti užpildyti
PVM klausimyną, kurio pavyzdinė forma pateikiama Rekomendacijų 1 priede.
Išsamesnę informaciją dėl įgyvendinant projektą sumokėto pirkimo ir (arba) importo PVM
priskyrimo prie tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų bei tam tikrų projektų įgyvendinimo
schemų analizę galima rasti Rekomendacijų 17 priede „PVM finansavimo iš ES fondų lėšų gairės“.
4. Naudoto turto, išskyrus naudotą nekilnojamąjį turtą, įsigijimas.
Naudoto turto įsigijimo išlaidos yra netinkamos finansuoti. Organizacijos (įmonės, įstaigos)
naudotu turtu laikomas turtas, kuris buvo ar turėjo būti atiduotas eksploatuoti, surašius turto
atidavimo eksploatuoti aktą.
Nekilnojamojo turto (naujo ar naudoto), mokymo(si) tikslais perkamos įrangos ar kito turto,
kuris naudojamas ne pagal pirminę jo paskirtį, pavyzdžiui, naudotas kompiuteris įsigyjamas mokytis
jį išrinkti, išardyti, sudėti, pirkimo įgyvendinant ESF finansuojamus projektus išlaidos yra laikomos
netinkamomis finansuoti, išskyrus atvejus, kai taikomas kryžminis finansavimas. Nekilnojamasis
turtas gali būti įsigyjamas tik šio skyriaus 10 punkte nustatyta tvarka.
Kilus įtarimui, kad projekto įgyvendinimo metu buvo įsigytas naudotas turtas,
įgyvendinančioji institucija gali prašyti projekto vykdytojo (partnerio) pateikti pardavėjo rašytinę
deklaraciją, kuria patvirtinamas turto naujumas.
5. Nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo ir valiutos keitimo komisiniai mokesčiai,
išskyrus atvejus, kai įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės.
Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomi organizacijų (įmonių, įstaigų) nuostoliai dėl
užsienio valiutos keitimo kurso pokyčių, bankų ar kitų valiutos keitimo įstaigų už valiutos keitimą
taikomi komisiniai mokesčiai. Užsienio valiuta patirtos išlaidos turi būti perskaičiuojamos į
nacionalinę valiutą pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Išimtis taikoma finansų inžinerijos priemonėms.
6. Baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos, išskyrus bylinėjimosi išlaidas, kai vykdomos
finansų inžinerijos priemonės.
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Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomi projekto vykdytojui (partneriui), projektą
vykdantiems asmenims, projektą administruojantiems asmenims arba projekto dalyviams paskirtos
baudos, su administracinėmis, drausminėmis ir kt. nuobaudomis susijusios išlaidos, delspinigiai bei
bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu), išskyrus
bylinėjimosi išlaidas, kai vykdomos finansų inžinerijos priemonės.
7. Nepiniginis įnašas.
Nepiniginiu įnašu laikoma žemė ar kitas nekilnojamasis turtas, įranga, įrenginiai ar
medžiagos, mokslo tiriamoji ar profesinė veikla, kuriais prisidedama prie projekto įgyvendinimo.
Nepiniginis įnašas nėra laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis. Darbo užmokesčio išlaidos yra
laikomos piniginiu įnašu.
8. Išlaidos, patirtos vykdant sutartis (jų atitinkamą dalį):
8.1. kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nepadidindamos jo vertės;
Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos projektui sėkmingai įgyvendinti nebūtinos,
rinkos kainas viršijančios ir patikimo finansų valdymo principo neatitinkančios išlaidos.
Rekomenduojama tinkamomis finansuoti išlaidomis laikyti tik rinkos kainų neviršijančią išlaidų dalį.
8.2. sudarytos su tarpininkais ar konsultantais, kuriose darbų ar paslaugų kaina siejama su
išlaidų dydžiu, nepagrįstu faktine atlikto darbo ar suteiktų paslaugų verte.
Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomas faktine suteiktų paslaugų (atlikto darbo) verte
nepagrįstas užmokestis (pavyzdžiui, sėkmės mokestis, mokamas tarpininkams ar konsultantams už
paraiškos parengimą), arba procentine išraiška (pavyzdžiui, nuo visos projekto išlaidų sumos)
išreikštas mokestis už suteiktas paslaugas (patiektas prekes).
Tačiau paslaugos (prekės, darbų) kainodaroje procentine išraiška išreikšta paslaugos
(prekės) kainos sudėtinė dalis (pavyzdžiui, būsto nuomos agentūros tarpininkavimo mokestis,
kelionių agentūros tarpininkavimo mokestis, degalinių taikomi antkainiai degalams, maisto prekių
antkainiai parduotuvėse ir kt.) už faktiškai atliktą darbą ar suteiktą paslaugą (pavyzdžiui, prekių
atvežimą, būsto paiešką) yra laikoma tinkamomis finansuoti išlaidomis.
9. Išlaidos, patirtos įsigyjant prekes, paslaugas (įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip
pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus iš projekto vykdytojo ar partnerio, ar klasterio
nario.
Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos projekto vykdytojui perkant prekes,
paslaugas ar darbus iš projekto partnerio, projekto partneriui – iš projekto vykdytojo, arba projekto
partneriui – iš kito projekto partnerio. Tinkamomis finansuoti laikomos projekto vykdytojo ar
partnerio sąnaudos, patirtos įgyvendinant projektą (pvz., skirtos darbo užmokesčiui, komandiruočių
išlaidoms apmokėti ir pan.). Projekto veikloms įgyvendinti reikalingas projekto vykdytojo (partnerio)
turimas nekilnojamasis turtas, įranga, įrenginiai ar kitas turtas gali būti nudėvimi, jeigu tenkinamos
Išlaidų ir finansavimo atitikties taisyklėse nustatytos sąlygos dėl turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudų pripažinimo tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir jeigu PFSA nenustatyta kitaip.

15

Išlaidos, kurias projekto vykdytojas ar partneris patiria pirkdamas prekes, paslaugas ar
darbus iš kitų projekte dalyvaujančių ūkio subjektų, kurie nelaikomi projekto partneriais, yra
tinkamos finansuoti, jei nepažeidžiamas skaidrumo principas, t.y. toks projekte dalyvaujantis ūkio
subjektas savo reikšmingumu negali būti prilyginamas projekto partneriui, pavyzdžiui, kai paslaugos
perkamos iš organizacijos, kurios darbuotojai yra projekto mokymų dalyviai, tačiau organizacija
kitaip nėra susijusi su vykdomu projektu (neprisideda siekiant projekte nustatytų tikslų ir (ar)
rezultatų, nedalyvauja projektų veiklų vykdyme, ar pan.).
10. Išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir
(arba) savivaldybės, ES fondų, ES finansinės paramos priemonių, kitų Bendrijos
finansinių priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, dėl kurių ES fondų lėšos
patirtoms išlaidoms apmokėti būtų skiriamos ne vieną kartą.
Netinkamomis finansuoti laikomos išlaidos perkant, nudėvint arba nuomos ar finansinės
nuomos (lizingo) būdu įsigyjant turtą, produktus, paslaugas ar darbus, kurių įsigijimo išlaidos jau
buvo deklaruotos Europos Komisijai, taip pat darbo užmokesčio ar kitų išmokų išlaidos, kurios jau
buvo deklaruotos Europos Komisijai. Prie tokių lėšų priskiriamos ir PHARE, LEONARDO,
COMENIUS, ERASMUS, SOCRATES, EQUAL, FP6, FP7, Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonių bei kitų ES ir ne ES valstybių institucijų,
programų ir donorų lėšos, ES struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšos.
Siekiant įvertinti, ar projekto vykdytojo planuojamos įgyvendinti (įgyvendinamos) veiklos ar
veiklų įgyvendinimo išlaidos nebus pakartotinai finansuojamos (t. y. ar veiklos nebuvo įgyvendintos
ir išlaidos finansuotos pagal kitus įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus ir deklaruotos Europos
Komisijai), ir užtikrinti, kad ES struktūrinės paramos nacionalinis bendrasis finansavimas nebūtų
skiriamas iš finansavimo šaltinių, kurie yra iš dalies finansuojami iš kitų ES arba ne ES šalių
valstybės institucijų lėšų, atsakingos institucijos pagal kompetenciją privalo vykdyti dvigubo
finansavimo prevenciją ir kontrolę – nustatyti atitinkamų finansinių priemonių takoskyrą veiksmų
programose, veiksmų programų prieduose ir PFSA, vykdyti finansavimo takoskyrų stebėseną,
įvertinti dvigubo finansavimo riziką paraiškos vertinimo ir projektų įgyvendinimo priežiūros ir
kontrolės metu, atlikti informacijos apie kitas pareiškėjo veiklas (projektus) analizę, vykdyti kryžminę
dokumentų patikrą ir kt. veiksmus. Rekomenduojama vadovautis Metodinėmis gairėmis institucijoms,
atliekančioms dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės procedūras, administruojant Lietuvos
2007-2013 metų ES struktūrinę paramą (http://www.esparama.lt/dvigubo-finansavimo-prevencija-irkontrole).
11.
Baldų, įrangos, įrenginių, transporto priemonių, infrastruktūros, žemės ir kito
nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos. Tinkamomis finansuoti laikomos tik baldų, įrangos,
įrenginių, specializuotų transporto priemonių, infrastruktūros, nekilnojamojo turto
nusidėvėjimo sąnaudos ir nuomos arba finansinės nuomos (lizingo), jei pasibaigus nuomos ar
finansinės nuomos (lizingo) sutarčiai nuosavybės teisė į turtą nėra perduodama nuomininkui
ar finansinės nuomos (lizingo) gavėjui, išlaidos.
Nurodyto turto pirkimo išlaidos laikomos neatitinkančiomis ESF reikalavimų, išskyrus
atvejus, kai taikomas kryžminis finansavimas. Tokio turto nusidėvėjimo sąnaudos, nuomos arba
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finansinės nuomos (lizingo) išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti tik projekto įgyvendinimo
laikotarpiu ir tik jeigu nudėvimas arba nuomojamas turtas yra naudojamas projekto tikslams
pasiekti ir (arba) veikloms vykdyti. Nurodyto turto nusidėvėjimo sąnaudos laikomos tinkamomis
finansuoti, kiek tai neprieštarauja Rekomendacijų 9 punkto reikalavimams.
Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 447) 10 straipsnio 3 punktą asignavimų valdytojai, biudžetinės įstaigos ir organizacijos, išskyrus
savivaldybes, neturi teisės skolintis, todėl negali turėti finansinės nuomos (lizingo) išlaidų.
Tinkamomis finansuoti laikomos tik specializuotų (būtinų projekto uždaviniams ir (ar)
tikslams pasiekti) transporto priemonių (pavyzdžiui, profesiniam mokymui naudojamų transporto
priemonių) nusidėvėjimo sąnaudos ir nuomos arba finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.
Negali būti finansuojamos to paties turto nuomos arba finansinės nuomos (lizingo) išlaidos ir
nusidėvėjimo sąnaudos.
Šiame punkte nenurodyto turto, įskaitant ilgalaikį nematerialųjį turtą, pirkimo išlaidos yra
laikomos tinkamomis finansuoti.
12.

Pastatų, kitų statinių ir patalpų statybos, rekonstravimo, remonto ir panašios išlaidos.

Statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų bei susijusių paslaugų (projektavimo,
techninės, statinio projekto vykdymo priežiūros ir pan.) išlaidos laikomos neatitinkančiomis ESF
finansavimo reikalavimų, išskyrus atvejus, kai taikomas kryžminis finansavimas.
13.
Įrangos, įrenginių, transporto priemonių remonto išlaidos. Įrangos, įrenginių, tikslinės
transporto priemonių eksploatavimo išlaidos tinkamomis finansuoti laikomos tik tuo atveju,
jeigu jos patiriamos projekto įgyvendinimo metu.
Netinkamomis finansuoti laikomos įrangos, įrenginių, transporto priemonių remonto ir
garantinės bei pogarantinės priežiūros išlaidos (išskyrus atvejus, kai taikomas kryžminis
finansavimas).
Tinkamomis finansuoti laikomos tik įrangos, įrenginių ir tikslinės specializuotų transporto
priemonių, naudojamų projekto uždaviniams ir (ar) tikslams pasiekti, eksploatavimo išlaidos,
patirtos projekto įgyvendinimo metu. Vadovaujantis 12-uoju verslo apskaitos standartu, turto
eksploatavimo išlaidomis finansinėje apskaitoje laikomos tos išlaidos, kurios nepagerina turto
naudingųjų savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laikotarpio (pavyzdžiui, perduotų naudoti
tepalų, padangų, plovimo medžiagų, filtrų, įvairių smulkių detalių įsigijimo ir pan. išlaidos).
.
3. TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ NUSTATYMO IR APSKAIČIAVIMO PROJEKTO
VERTINIMO IR ĮGYVENDINIMO METU REKOMENDACIJOS
3.1. DIDŽIAUSIOS TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SUMOS NUSTATYMAS IR PAJAMŲ
ĮVERTINIMAS

Didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas projekto
finansavimo dydis nustatomi projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu ir įrašomi į projekto
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finansavimo ir administravimo sutartį. Vertinant projekto tinkamumą finansuoti taip pat įvertinamos
projekto pajamos, vadovaujantis projekto paraiškoje pateikta informacija.
Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatomi projekto vykdytojo (kartu su
partneriais) tinkamoms finansuoti išlaidoms skiriamas nuosavas įnašas ir tikslus projekto
finansavimo santykis su tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma. Didžiausia galima projekto
finansavimo suma gali būti išmokėta projekto vykdytojui, jeigu jis laiku ir nepažeisdamas sutarties
reikalavimų įgyvendina projektą ir tinkamai pagrindžia išlaidas.
ESF lėšomis bendrai finansuojamiems projektams Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnis
dėl pajamų nėra taikomas.
ESF lėšomis bendrai finansuojamų projektų gautos (numatomos gauti) pajamos (įskaitant iš
kryžminio finansavimo finansuojamas projektų veiklas) turi būti įvertintos laikantis patikimo finansų
valdymo principo. Tokios pajamos skaičiuojamos vadovaujantis Išlaidų ir finansavimo reikalavimų
atitikties taisyklių 182 punkte nustatyta tvarka. Nustatant ESF projektų pajamas, rekomenduojama
vadovautis vadovaujančiosios institucijos parengta Iš Europos socialinio fondo bendrai
finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika, pateikiama Rekomendacijų 18
priede.
ESF lėšomis bendrai finansuojamų projektų pajamos, numatomos gauti iš projekto
įgyvendinimo metu vykdomų veiklų ir projekto įgyvendinimo metu bei projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje numatytu projekto tęstinumo laikotarpiu (jeigu taikoma) – iš fizinių veiklos
įgyvendinimo rodiklių (pardavus, nuomojant ar kitaip naudojant projekto lėšomis sukurtą ar įsigytą
turtą (jei tokia turto panaudojimo forma nebuvo numatyta sutartyje) arba teikiant projekto lėšomis
finansuojamas paslaugas, – gali būti laikomos projekto vykdytojo nuosavo įnašo finansavimo
šaltiniu. Įgyvendinant projektą gautos pajamos, viršijančios projekto vykdytojo nuosavo įnašo sumą,
proporcingai skirtam finansavimui atskaitomos iš projektui išmokamos finansavimo sumos arba
grąžinamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo
pabaigos. Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytu projekto tęstinumo laikotarpiu
gautos pajamos, viršijančios projekto vykdytojo nuosavo įnašo sumą, proporcingai skirtam
finansavimui turi būti grąžinamos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ne vėliau kaip iki
projekto tęstinumo laikotarpio pabaigos.
Tuo atveju, kai tinkamumo finansuoti reikalavimus atitinka ne visos projekto išlaidos,
gaunamos pajamos proporcingai paskirstomos tarp tinkamumo finansuoti reikalavimus atitinkančių
ir jų neatitinkančių išlaidų dalių.
Šiame paaiškinime nustatytas pajamų skaičiavimas netaikomas projektams, kuriems taikomos
valstybės pagalbos teikimo taisyklės, kaip apibrėžta Konsoliduotos Europos Bendrijos steigimo
sutarties (Žin., 2004, Nr. 2-2) 87 straipsnyje, ir finansų inžinerijos projektams.
ESF projektų vykdytojams nedraudžiama gauti pajamų iš remiamos veiklos, tačiau
rekomenduojama, kad įgyvendinant projektą sukurti (įsigyti) rezultatai (produktai) būtų platinami
nemokamai. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija PFSA gali nustatyti papildomus apribojimus
gauti pajamas iš projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų. Tokie reikalavimai turi būti įvertinti
tinkamumo finansuoti vertinimo metu ir perkelti į projekto finansavimo ir administravimo sutartį.
Netesybos nelaikomos projekto generuojamomis pajamomis pagal Reglamento 1083/2006 55
straipsnį (taikoma ir ESF projektų pajamoms), kadangi netesybos nėra pajamos, gaunamos iš
naudotojų, kurie naudojasi iš projekto lėšų sukurta infrastruktūra, ir nėra susijusios su žemės ar
pastatų pardavimu arba nuoma, arba kitų mokamų paslaugų teikimu. Projekto vykdytojo gautos
netesybos (bauda, delspinigiai) iš tiekėjo, kurios kompensuoja projekto vykdytojo patirtą žalą dėl
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tiekėjo įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, nesumažina projekto tinkamų finansuoti
išlaidų sumos, jeigu dėl to nesumažėja tiekėjui atliekamo mokėjimo sumą.
Vertinant projektų tinkamumą finansuoti nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos projekto
įgyvendinimo metu nėra tikrinamos.
3.2. PROJEKTO IŠLAIDŲ APSKAITOS IR DOKUMENTŲ RENGIMO REKOMENDACIJOS

Projekto išlaidų apskaita turi būti vykdoma skaidriai, sąžiningai ir teisingai, atsižvelgiant į
projekto finansavimo ir administravimo sutarties, ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų
reikalavimus. Visi su projektu susiję ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos turi būti registruojami
projekto vykdytojo (partnerio) ir paslaugų teikėjo, prekių tiekėjo arba rangovo apskaitoje bei pagrįsti
apskaitos dokumentais, turinčiais visus privalomus rekvizitus, nustatytus Lietuvos Respublikos
buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 13 straipsnyje.
Su projektu susijusios operacijos yra laikomos organizacijos (įmonės, įstaigos) bendros
apskaitos sudėtine dalimi arba jos papildymu. Su projektu susijusių buhalterinių operacijų įrašai turi
būti lengvai atskiriami nuo kitų, įprastinių, organizacijos (įmonės, įstaigos) operacijų arba su kitais
organizacijos (įmonės, įstaigos) vykdomais projektais susijusių operacijų. Projekto operacijų
apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitus atskyrimo
būdus, pavyzdžiui, kodavimą.
Su projektu susijusių išlaidų ar pinigų judėjimo apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti
dvejybinį įrašą. Organizacijos (įmonės, įstaigos), kurios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus
dvejybinio įrašo naudoti neprivalo, gali apskaitą tvarkyti įprasta tvarka.
Visos atsakingoms institucijoms pateikiamos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo
dokumentų kopijos neprivalo būti tvirtinamos. Projekto vykdytojas (partneris) neturi pasirašyti ant
rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo sąskaitų, kurių kopijos teikiamos atsakingai institucijai.
Jeigu kaip išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai pateikiami atspausdinti sąskaitos banke
išrašai iš elektroninės bankininkystės sistemos, jie privalo turėti visus privalomus rekvizitus,
nurodytus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje.
Jeigu išlaidų patyrimui ir (arba) apmokėjimui pagrįsti teikiamos projekto vykdytojo
(partnerio) parengtos (užpildytos) pažymos, jos turi būti pasirašytos projekto vykdytojo įstaigos
(įmonės, organizacijos) vadovo arba jo įgalioto asmens ir vyr. buhalterio (buhalterio) ar kito asmens,
atsakingo už institucijos apskaitą. Pažymose užtenka nurodyti išlaidų pagrindimo ir (arba) išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentų numerius (jeigu taikoma), o pačių dokumentų pateikti nereikia.
Visi su veiksmų programų įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių X skyriuje nustatyta tvarka.
3.3. PROJEKTO BIUDŽETO IŠLAIDŲ GRUPAVIMAS

3.3.1. BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

Vienas pagrindinių projekto finansavimo ir administravimo sutarties dokumentų yra
užpildytas projekto biudžetas. Projekto biudžetas yra suskirstytas į biudžeto išlaidų kategorijas pagal
išlaidų pobūdį. ESF finansuojamų projektų išlaidos grupuojamos pagal toliau išvardytas biudžeto
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išlaidų kategorijas. Biudžeto išlaidų kategorijos žymimos vienu skaitmeniu (pavyzdžiui, 1, 2). Dviem
skaitmenimis (1.1, 1.2) žymimos biudžeto išlaidų eilutės.
Projekto biudžetą sudaro šios biudžeto išlaidų kategorijos ir biudžeto išlaidų eilutės (išskyrus
atvejus, jei tam tikros biudžeto išlaidų kategorijos ir (ar) eilutės yra netinkamos finansuoti pagal
PFSA nustatytus apribojimus):
Biudžeto išlaidų kategorija

Pagal biudžeto išlaidų kategoriją tinkamos finansuoti
projekto išlaidos

1. Vykdymas
1.1. Darbo užmokestis

 projektą vykdančių asmenų darbo užmokesčio ir
susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos.

1.2. Projektą vykdančio personalo
komandiruotės

 projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos.

1.3. Paslaugos

 tyrimų,
studijų,
metodikų
rengimo,
mokymų
organizavimo ir vykdymo, leidybos ir panašių
tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų
paslaugų išlaidos;
 trumpalaikio ir ilgalaikio turto (įskaitant nekilnojamąjį),
kurį projekto vykdytojas (partneris) nuomojasi
tiesioginėms projekto veikloms vykdyti, nuomos
įmokos.

1.4. Mokymo priemonių (trumpalaikio
turto) įsigijimas

 tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti būtinų
mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio
turto, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus,
įrangą ir įrenginius, pirkimo išlaidos.

1.5. Ilgalaikio nematerialiojo turto
įsigijimas

 ilgalaikio nematerialiojo turto (pavyzdžiui, patentų,
licencijų, autorių ir gretutinių teisių, standartinės
programinės įrangos ir pan.) įsigijimo išlaidos.

1.6. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
(amortizacija)

 tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti būtino ir
projekto vykdytojui (partneriui) priklausančio ilgalaikio
turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.

1.7. Turto nuoma

 šios išlaidos yra traukiamos į biudžeto išlaidų kategoriją
1.3 „Paslaugos“.

1.8. Viešinimas

 išlaidos informavimo ir viešinimo priemonėms,
viešinimo renginiams, su projekto pristatymu susijusios
reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir
tabakui) ir pan.

1.9., 1.10., 1.11 ... Kita

 kitos vykdymo išlaidos, pavyzdžiui, finansinės nuomos
(lizingo) įmokos, studento (mokinio) krepšelio, studijų
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norminės kainos, papildomų praktikų apmokėjimo,
tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingų
patalpų eksploatavimo ir ryšio paslaugų išlaidos, pagal
fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas
apmokamos projekto vykdymo išlaidos, jeigu jų
negalima vienareikšmiškai priskirti kitai projekto
biudžeto išlaidų eilutei, ir panašios išlaidos.

2. Projekto dalyvių išlaidos
2.1. Dirbančiųjų darbo užmokestis

 tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujančių asmenų
darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų
išlaidos.

2.2. Dalyvių kelionės, komandiruotės ir
dalyvavimas renginiuose

 projekto dalyvių komandiruočių, kelionių, dalyvavimo
renginiuose ir pan. išlaidos.

2.3., 2.4., 2.5 ... Kita

 kitos projekto dalyvių išlaidos, tiesiogiai susijusios su
dalyvavimu projekte (pavyzdžiui, mokymo ir studijų
stipendijų, globojamų asmenų priežiūros, projekto
dalyviams apgyvendinti skirtų patalpų eksploatavimo
išlaidos, pagal fiksuotuosius įkainius ir (arba)
fiksuotąsias sumas apmokamos projekto dalyvių
išlaidos, jeigu jų negalima vienareikšmiškai priskirti
kitai biudžeto išlaidų eilutei, ir panašios išlaidos).

3. Kryžminis finansavimas
3.1. Statyba, rekonstravimas ir
kapitalinis remontas

 pastatų ir kitų statinių statybos, rekonstravimo,
kapitalinio remonto, griovimo, inžinerinių tinklų ir
įrenginių montavimo ir pan. išlaidos.
 susijusios projektavimo, ekspertizių, statybos leidimo
dokumentų ir pan. išlaidos.
 sukurto turto, pastato (statinio) inventorizacijos ir
teisinės registracijos išlaidos ir pan..

3.2. Einamasis remontas

 paprastojo remonto ir susijusios išlaidos.

3.3. Ilgalaikio turto įsigijimas

 įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo išlaidos.

3.4. Kita (...)

 trumpalaikiam turtui priskiriamų baldų, įrangos ir
įrenginių įsigijimo išlaidos.
 kitos išlaidos veikloms, patenkančioms į ERPF
finansavimo sritį.

4. Tiesioginės išlaidos

 visų tiesioginių išlaidų (1, 2 ir 3 biudžeto išlaidų
kategorijų) suma.
 kitos išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto
veikloms vykdyti, tačiau yra būtinos ir susijusios su

5. Netiesioginės išlaidos
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tiesioginėmis projekto išlaidomis. Gali būti apmokamos
taikant vienodo dydžio normą (angl. flat rate) arba
pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo
ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais.

3.3.2. FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ IR FIKSUOTŲJŲ SUMŲ TAIKYMAS

Dalis projekto išlaidų gali būti apmokamos taikant iš anksto teisingai ir lygiateisiškai
nustatytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias sumas, vadovaujantis Fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų
sumų taisyklėmis.
Galimybė taikyti fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas turi būti numatyta PFSA
pagal konkrečias projekto biudžeto išlaidų kategorijas ir išlaidų eilutes.
Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos gali būti taikomi tik tokioms veikloms, kurių
valdymą ir įgyvendinimą kontroliuoja projekto vykdytojas:
1) pavyzdžiui, valandinis profesinio mokymo įkainio dydis, į kurį įeina lektorių darbo
užmokesčio, patalpų išlaikymo ar nuomos, mokymo priemonių įsigijimo ir panašios išlaidos, gali
būti nustatomas ir taikomas tuo atveju, jeigu profesinį mokymą organizuoja ir vykdo projekto
vykdytojo (partnerio) darbuotojai, t. y. jeigu nėra perkamas visas profesinio mokymo teikimo ir
organizavimo paslaugos paketas. Tačiau į fiksuotojo įkainio dydį gali būti įskaičiuotos atskirų prekių
ar paslaugų įsigijimo išlaidos (pvz., mokymo patalpų nuomos paslaugų, turimų patalpų valymo ir
priežiūros paslaugų ir pan. išlaidos);
2) pavyzdžiui, fiksuotoji suma gali būti nustatoma ir taikoma renginiui, už kurio
organizavimą (dalyvių kvietimą, registravimą, programos rengimą, atskirų pirkimų (renginio
patalpų nuomos, dalyvių maitinimo ir pan.) vykdymą ir kitas organizacines veiklas) yra atsakingas
pats projekto vykdytojas, t. y. dėl viso renginio organizavimo nėra sudaroma sutartis su paslaugos
teikėju perkant renginio organizavimo paslaugų paketą.
Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos negali būti taikomi toms pačioms išlaidoms – toms
išlaidoms, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai, netaikomos fiksuotosios sumos, ir atvirkščiai, t.y. į
fiksuotąsias sumas negali būti įskaičiuotos išlaidos, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai, taip pat
fiksuotoji suma negali būti fiksuotojo įkainio sudėtinė dalis.
Projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai neteikia projekto išlaidų, patirtų taikant
fiksuotuosius įkainius arba fiksuotąsias sumas, pagrindimo ir tokių išlaidų apmokėjimo įrodymo
dokumentų (išskyrus atvejus, kai šių dokumentų reikia kiekybinio rezultato pasiekimo ir (ar) projekto
(veiklos) ar jo dalies įgyvendinimo įrodymui), tačiau projekto vykdytojas šias išlaidas turi įtraukti į
apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
Projektų išlaidos, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai arba fiksuotosios sumos, gali būti
apmokamos tik išlaidų kompensavimo būdu.
3.3.2.1. Fiksuotieji įkainiai
Nusprendus taikyti fiksuotuosius įkainius, PFSA nurodoma projekto biudžeto išlaidų
kategorija ir eilutė, pagal kurią numatoma taikyti fiksuotąjį įkainį, fiksuotojo įkainio pavadinimas,
fiksuotojo įkainio dydis arba nuoroda į teisės aktą ar atlikto tyrimo rezultatus, kuriais remiantis
nustatomas fiksuotasis įkainis, ir projekto kiekybinio rezultato mato vienetas. PFSA gali būti
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nenustatomas fiksuotojo įkainio dydis – tokiu atveju jis nustatomas projekto tinkamumo finansuoti
vertinimo metu, pagal pareiškėjo pateiktą detalų planuojamų išlaidų pagrindimą. Jeigu PFSA
nurodomas fiksuotojo įkainio dydis, jis nustatomas kaip maksimalus dydis, t.y. pareiškėjas projekto
paraiškoje gali nurodyti mažesnį fiksuotojo įkainio dydį.
Fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų taisyklių 4 punkte nustatyta, kad dokumentai, kuriais
įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, yra suprantami kaip dokumentai, kuriuose
užfiksuojamas įgyvendintos projekto veiklos kiekybiškai išmatuojamas rezultatas. Projekto
kiekybinio rezultato pasiekimas matuojamas kiekybinio rezultato vienetų skaičiumi.
Pavyzdžiui, PFSA nurodoma:
Tinkamų finansuoti biudžeto
išlaidų kategorijos
pavadinimas

Reikalavimai, paaiškinimai

1. Vykdymas
1.1. Darbo užmokestis

Šiai biudžeto išlaidų eilutei taikomi fiksuotieji įkainiai.
Taikomo fiksuotojo įkainio pavadinimas: <Vyr.mokslo darbuotojo 1 mėn.
darbo užmokestis>.
Fiksuotojo įkainio kiekybinio rezultato vienetas: <1 mėnuo, už kurį mokamas
darbo užmokestis>.
Fiksuotojo įkainio dydis arba nuoroda į teisės aktą (-us) ar atlikto tyrimo
rezultatus, kuriais remiantis nustatomas fiksuotasis įkainis: <nurodomas
fiksuotojo įkainio dydis (vadovaujantis atlikto tyrimo rezultatais)>.
<Nurodoma kita su fiksuotojo įkainio taikymu ir (ar) išlaidų tinkamumu
finansuoti susijusi informacija>.

1.2. Projektą vykdančio
personalo komandiruotės

Šiai biudžeto išlaidų eilutei taikomi fiksuotieji įkainiai.
Taikomo fiksuotojo įkainio pavadinimas: <Kelionės išlaidos Lietuvoje>.
Fiksuotojo įkainio kiekybinio rezultato vienetas: <1 kelionė>.
Fiksuotojo įkainio dydis arba nuoroda į teisės aktą (-us) ar atlikto tyrimo
rezultatus, kuriais remiantis nustatomas fiksuotasis įkainis: <nurodomas
fiksuotojo įkainio dydis (vadovaujantis atlikto tyrimo rezultatais)>.
<Nurodoma kita su fiksuotojo įkainio taikymu ir (ar) išlaidų tinkamumu
finansuoti susijusi informacija>.

PFSA ar metodiniuose nurodymuose projekto vykdytojams rekomenduojama nustatyti
fiksuotojo įkainio kiekybinio rezultato pasiekimo (t.y. pasiekto kiekybinio rezultato vienetų kiekio)
įrodymo dokumentus, kuriuos projekto vykdytojas turės pateikti pagrįsdamas pagal fiksuotuosius
įkainius apmokamas išlaidas (toliau – išlaidų pagal fiksuotuosius įkainius įrodymo dokumentai).
Išlaidų pagal fiksuotuosius įkainius įrodymo dokumentų pavyzdžiai pagal atskiras biudžeto išlaidų
kategorijas (eilutes) pateikiami Rekomendacijų 3.3.4 dalyje.
Siekiant lygiateisiškumo, PFSA rekomenduojama nustatyti sąlygą, kad fiksuotieji įkainiai,
jeigu jų dydžiai nustatomi PFSA, yra privalomai taikomi visiems pareiškėjams, teikiantiems
paraiškas pagal šį PFSA (t. y. pareiškėjams nesuteikiama galimybė už išlaidas, kurioms nustatyti
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fiksuotieji įkainiai ir jų dydžiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikus išlaidų pagrindimo ir jų
apmokėjimo įrodymo dokumentus).
Projektui taikomi fiksuotieji įkainiai ir jų dydžiai nustatomi projekto finansavimo ir
administravimo sutarties specialiosiose sąlygose ir negali keistis projekto įgyvendinimo metu.
Projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiosiose sąlygose nurodoma projekto
biudžeto išlaidų eilutė, fiksuotojo įkainio pavadinimas, fiksuotojo įkainio kiekybinio rezultato
vienetas, fiksuotojo įkainio dydis arba nuoroda į teisės aktą (-us) ar atlikto tyrimo rezultatus, kuriais
remiantis nustatomas fiksuotasis įkainis.
Pavyzdžiui:
Projekto biudžeto
išlaidų eilutė

Fiksuotojo
įkainio
pavadinimas

1.1 biudžeto išlaidų
eilutė „Darbo
užmokestis“

Vyr. mokslo
Mėnuo, už kurį
darbuotojo
išmokamas
darbo užmokestis darbo
užmokestis

1.2 biudžeto išlaidų
eilutė „Projektą
vykdančio personalo
komandiruotės“

Kelionės
Lietuvoje
išlaidos

Fiksuotojo
įkainio
kiekybinio
rezultato
vienetas

1 kelionė

Fiksuotojo įkainio dydis (jei
nustatomas) arba nuoroda į teisės
aktą (-us) ar atlikto tyrimo
rezultatus, kuriais remiantis
nustatomas fiksuotasis įkainis
(jeigu taikoma)
Nurodomas maksimalus fiksuotojo
įkainio dydis arba fiksuotojo
įkainio dydžio pagrindimo
reikalavimai: <fiksuotojo įkainio
dydis nustatomas projekto
tinkamumo vertinimo metu pagal
pareiškėjo pateiktus planuojamų
išlaidų pagrindimo dokumentus>
Nurodomas maksimalus fiksuotojo
įkainio dydis arba fiksuotojo
įkainio dydžio pagrindimo
reikalavimai: <fiksuotojo įkainio
dydis nustatomas projekto
tinkamumo vertinimo metu pagal
pareiškėjo pateiktus planuojamų
išlaidų pagrindimo dokumentus>

Pastaba. Lentelėje nurodyta informacija gali būti pateikiama ir paprastu tekstu.
Projekto išlaidos, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai, apmokamos pagal projekto vykdytojo
pateiktus išlaidų pagal fiksuotuosius įkainius įrodymo dokumentus. Išlaidų suma nustatoma
kiekybinio rezultato vienetų skaičių padauginus iš fiksuotojo įkainio dydžio.
Įvertinęs faktiškai patirtas išlaidas, projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti dalies išlaidų,
kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai, apmokėjimo (t. y. mokėjimo prašyme nurodyti mažesnę sumą
negu suma, gaunama mato vienetų skaičių padauginus iš fiksuotojo įkainio dydžio), arba, suderinęs
su įgyvendinančiąja institucija, grąžinti šias lėšas (ar jų dalį).
Jeigu projekto vykdytojo faktiškai patirtos išlaidos pagal projekto biudžeto išlaidų eilutes,
kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai, yra didesnės negu apskaičiuotos pagal projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius, faktiškai patirtų išlaidų ir išlaidų,
apskaičiuotų pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius, skirtumą apmoka projekto vykdytojas.
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3.3.2.2. Fiksuotosios sumos
Nusprendus taikyti fiksuotąją sumą, PFSA nurodoma projekto biudžeto išlaidų kategorija ir
eilutė, pagal kurią numatoma taikyti fiksuotąją sumą, veiklos, kuriai gali būti taikoma fiksuotoji
suma, pavadinimas, veiklos rezultatas, veiklos rezultato požymiai, maksimalus fiksuotosios sumos
dydis (jeigu nustatomas PFSA) arba fiksuotosios sumos dydžio pagrindimo reikalavimai (jeigu
fiksuotosios sumos dydis nustatomas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu). Vienam
projektui galima nustatyti daugiau nei vieną fiksuotąją sumą. PFSA gali būti nenustatomas
fiksuotosios sumos dydis – tokiu atveju jis nustatomas projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metu pagal pareiškėjo pateiktą detalų planuojamų išlaidų pagrindimą. Jeigu PFSA nurodomas
fiksuotosios sumos dydis, jis nustatomas kaip maksimalus dydis, kuris negali būti viršytas.
Pareiškėjas projekto paraiškoje gali nurodyti mažesnį fiksuotosios sumos dydį.
Taikant fiksuotąsias sumas svarbu nustatyti veiklos rezultatą, kurį pasiekus bus išmokama
fiksuotoji suma, ir veiklos rezultato požymius, įrodančius veiklos rezultato pasiekimą.
Jeigu PFSA nustatoma tik galimybė taikyti fiksuotąsias sumas, tikslų veiklos rezultatą ir
veiklos rezultato požymių kiekius projekto paraiškoje turės nurodyti pats pareiškėjas. Pareiškėjas taip
pat gali paraiškoje nurodyti papildomus jo organizuojamos veiklos rezultato požymius.
Pavyzdžiui, jeigu veiklos rezultatas yra renginys (seminaras, konferencija, mokymai ir pan.),
rekomenduojami šio veiklos rezultato požymiai yra:
 Renginio tikslas
 Minimalus renginio dalyvių skaičius
 Minimali renginio trukmė
 Renginio vieta
Pavyzdžiui, PFSA nurodoma:
Tinkamų finansuoti
biudžeto išlaidų
kategorijos pavadinimas
1. Vykdymas
1.8. Viešinimas

Reikalavimai, paaiškinimai

Šiai biudžeto išlaidų eilutei taikoma (-os) fiksuotoji (-osios) suma (-os).
Veiklos rezultatas, kurį pasiekus bus išmokėta (-os) fiksuotoji (-osios) suma (os): <Renginys (seminaras, konferencija ar kt. renginys)>.
Veiklos rezultato požymiai:
< Projekto vykdytojas paraiškoje turi nurodyti:
1. Renginio tikslą.
2. Minimalų renginio dalyvių skaičių.
3. Minimalią renginio trukmę.
4. Renginio vietą>.
Maksimalus fiksuotosios sumos dydis arba fiksuotosios sumos dydžio
pagrindimo reikalavimai: < fiksuotosios sumos dydis nustatomas projekto
tinkamumo vertinimo metu pagal pareiškėjo pateiktus planuojamų išlaidų
pagrindimo dokumentus>.
<Nurodoma kita su fiksuotųjų sumų taikymu ir (ar) išlaidų tinkamumu finansuoti
susijusi informacija>.
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Jeigu PFSA nustatomas maksimalus fiksuotosios sumos dydis, PFSA turi būti nurodomas
tikslus veiklos rezultatas ir minimalūs veiklos rezultato požymių kiekiai. Fiksuotosios sumos dydis,
tikslus veiklos rezultatas ir veiklos rezultatų požymių kiekiai turi būti nustatyti atlikus reprezentatyvų
tyrimą.
Pavyzdžiui, PFSA nurodoma:
Tinkamų finansuoti biudžeto išlaidų
kategorijos pavadinimas
1. Vykdymas
1.8. Viešinimas

Reikalavimai, paaiškinimai

Šiai biudžeto išlaidų eilutei taikoma (-os) fiksuotoji (-osios) suma
(-os).
Veiklos rezultatas, kurį pasiekus bus išmokėtos fiksuotosios
sumos: <Viešinimo konferencija>.
Veiklos rezultato požymiai:
< 1. Renginio tikslas – projekto rezultatų viešinimas.
2. Minimalus renginio dalyvių skaičius – 50.
3. Minimali renginio trukmė – 4 val.
4. Renginio vieta – Lietuvos Respublika>.
Maksimalus fiksuotosios sumos dydis: < 4000,00 litų>.
<Nurodoma kita su fiksuotųjų sumų taikymu ir (ar) išlaidų
tinkamumu finansuoti susijusi informacija>.

Vieno projekto fiksuotoji suma arba fiksuotosios sumos negali viršyti 50 000 eurų (172 640
litų).
Tikėtina, kad daugeliu atvejų maksimalūs fiksuotųjų sumų dydžiai bus nustatyti konkrečiam
projektui jo tinkamumo finansuoti vertinimo metu pagal pareiškėjo pateiktus planuojamų projekto
išlaidų pagrindimo dokumentus (pavyzdžiui, detalią veiklos išlaidų sąmatą).
Siekiant lygiateisiškumo, PFSA rekomenduojama nustatyti sąlygą, kad fiksuotosios sumos,
jeigu jų dydžiai yra nustatomi PFSA, yra privalomai taikomos visiems pareiškėjams, teikiantiems
paraiškas pagal šį PFSA (t. y. pareiškėjams nesuteikiama galimybė už išlaidas, kurioms taikomos
fiksuotosios sumos, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikus išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo
įrodymo dokumentus).
Jeigu PFSA nustatoma tik galimybė taikyti fiksuotąsias sumas, tačiau nenurodomas
maksimalus fiksuotosios sumos dydis, rekomenduojama, kad fiksuotųjų sumų taikymas nebūtų
privalomas (t. y. pareiškėjams yra suteikiama galimybė už išlaidas pagal biudžeto išlaidų kategorijas
(eilutes), kuriose galima taikyti fiksuotąsias sumas, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikiant
išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus). Konkretus projektui taikomas
atsiskaitymo už projektą ar jo dalį būdas nustatomas projekto finansavimo ir administravimo
sutartyje.
Projekto biudžeto išlaidų eilutė, kuriai taikoma fiksuotoji suma, veiklos rezultatas, kurį
pasiekus bus išmokama fiksuotoji suma, veiklos rezultato požymiai ir fiksuotosios sumos dydis
nustatomi projekto finansavimo ir administravimo sutarties Specialiosiose sąlygose ir negali keistis
projekto įgyvendinimo metu.
Pavyzdžiui:
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Projekto biudžeto
išlaidų eilutė

Veiklos
rezultatas, kurį
pasiekus bus
išmokėtos
fiksuotosios
sumos
1.8 biudžeto išlaidų <nurodomas
eilutė „Viešinimas“ konkretus
renginys>

Veiklos rezultato požymiai

Fiksuotosios sumos dydis

<nurodomi renginio
požymiai ir jų kiekiai>

<nurodomas fiksuotosios
sumos dydis>

Pastaba. Lentelėje nurodyta informacija gali būti pateikiama ir paprastu tekstu.
Fiksuotoji suma projekto vykdytojui išmokama pagal projekto vykdytojo pateiktus
dokumentus, kuriais įrodomas veiklos rezultato ir jo požymių pasiekimas. Projekto vykdytojas
įgyvendinančiajai institucijai neturi teikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų
(išskyrus tuos atvejus, jeigu jie atitinka veiklos rezultato ir jo požymių pasiekimo įrodymo
dokumentus).
Projekto vykdytojui yra arba išmokama visa fiksuotoji suma, arba neišmokama nieko, t. y.
negali būti išmokama projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos fiksuotosios
sumos dalis, išskyrus tuos atvejus, kai pasiekęs numatytą veiklos rezultatą (pagal nustatytus
požymius) ir įvertinęs faktiškai patirtas išlaidas projekto vykdytojas nusprendžia atsisakyti dalies jam
priklausančios fiksuotosios sumos (t. y. projekto vykdytojas turi teisę mokėjimo prašyme nurodyti
mažesnę sumą negu fiksuotoji suma, nustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje,
arba, suderinęs su įgyvendinančiąja institucija, nusprendžia grąžinti šias lėšas (ar jų dalį).
Jeigu sutartyje nustatytas veiklos, kurios išlaidos yra apmokamos taikant fiksuotąją sumą,
rezultatas, atitinkantis visus projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytus požymius,
nėra pasiektas arba yra pasiektas tik iš dalies (t. y. pasiekti ne visi požymiai), projekto vykdytojui
neišmokama visa fiksuotoji suma.
Pavyzdžiui, jeigu nustatytas renginio požymis yra ne mažiau kaip 20 dalyvių, tačiau projekto
vykdytojo pateiktuose dokumentuose, kuriais įrodomas veiklos rezultato ir jo požymių pasiekimas,
nurodyta, kad renginyje dalyvavo 19 dalyvių, projekto vykdytojui nėra išmokama numatyta
fiksuotoji suma. Todėl fiksuotųjų sumų taikymas turi būti labai gerai apgalvotas. Fiksuotąją sumą
rekomenduojama rinktis tais atvejais, kai nėra galimybės rinktis fiksuotuosius įkainius.
Jeigu projekto vykdytojo faktiškai patirtos išlaidos pagal biudžeto išlaidų eilutes, kurioms
taikomos fiksuotosios sumos, yra didesnės negu projekto finansavimo ir administravimo sutartyje
nustatyti fiksuotųjų sumų dydžiai, faktiškai patirtų išlaidų ir nustatytų fiksuotųjų sumų dydžių
skirtumą apmoka projekto vykdytojas.
3.3.3. BENDROSIOS IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI NUSTATYMO IR VERTINIMO
REKOMENDACIJOS

Šioje Rekomendacijų dalyje pateikiama keletas bendrųjų rekomendacijų ir principų, kuriais
reikėtų vadovautis rengiant PFSA, paraiškas bei nustatant projekto išlaidų tinkamumą finansuoti
ESF lėšomis.
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1. ESF lėšos turėtų būti skirtos tiesiogiai Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos tikslams
įgyvendinti.
Siekiant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos tikslų ir norint padidinti ES ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą, atsižvelgiant į finansuojamų
projektų tikslą, pobūdį ir susijusių teisės aktų nuostatas, PFSA gali būti nustatomi tinkamų finansuoti
biudžeto išlaidų kategorijų (eilučių) ir (arba) konkrečių išlaidų apribojimai, pavyzdžiui, paraiškos
dėl projekto finansavimo ir su ja susijusių dokumentų parengimo išlaidas rekomenduojama laikyti
netinkamomis finansuoti.
2. Projektai, bendrai finansuojami ESF lėšomis, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programą, nėra tapatūs ES finansuojamiems paramos teikimo
projektams, nurodytiems Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr.
45-1708) 23 straipsnio 3 dalyje.
Projektų, bendrai finansuojamų ESF lėšomis įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros programą, lėšos yra naudojamos ir
traukiamos į apskaitą kaip valstybės biudžeto lėšos (skiriamos ir išmokamos iš valstybės iždo per
biudžeto asignavimų valdytojus), o ES finansuojamų paramos teikimo projektų išlaidos apmokamos
tiesiogiai iš ES, tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių finansuojamų paramos teikimo
projektų lėšų pagal minėtų projektų finansavimo ir administravimo sutartyse nustatytas sąlygas.
Išmokoms iš ESF, kaip ir išmokoms iš nacionalinių lėšų, taikomos vienodos Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatytos normos ir taisyklės.
3. Kilus įtarimui, kad pirkimo, nuomos arba finansinės nuomos (lizingo) kainos akivaizdžiai
viršija rinkos kainas, atsakinga institucija turi teisę atlikti papildomą perkamo objekto
rinkos kainų analizę (pavyzdžiui, kainų apklausa, ekspertų išvada ir pan.).
Jei įtarimas pasitvirtina, rekomenduojama tinkamomis finansuoti išlaidomis laikyti tik rinkos
kainų neviršijančią išlaidų dalį. Ši rekomendacija turėtų būti taikoma vadovaujantis protingumo ir
proporcingumo principu, atsižvelgiant į perkamo objekto kainą bei jam įsigyti patirtų išlaidų dalį
visame projekto biudžete, bei įvertinus, ar tokia rinkos kainų analize būtų galima pagrįstai
vadovautis vertinant projekto vykdytojo praeityje įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainas. Rinkos
kainų analizės išlaidos neturėtų būti didesnės už rinkos kainas viršijančią pirkimo, nuomos arba
finansinės nuomos (lizingo) išlaidų dalį.
Vertinant projektų tinkamumą finansuoti, svarbu atsižvelgti į projekto įgyvendinimo pradžią
ir trukmę bei įvertinti tikėtiną kainų padidėjimą (pavyzdžiui, dėl infliacijos).
4. Asmuo negali vykdyti tiesioginių projekto veiklų, už kurių rezultatų priėmimą jis pats yra
atsakingas.
Tas pats asmuo, įgyvendindamas projektą, gali vykdyti ir tiesiogines, ir netiesiogines
(administracinio pobūdžio) projekto veiklas, šias funkcijas aiškiai atskirdamas darbo laiko apskaitos
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žiniaraščiuose. Tačiau projektą administruojančio asmens funkcijas atliekantis fizinis asmuo (pvz.,
projekto vadovas, koordinatorius, finansininkas, pirkimų specialistas, asmuo, atsakingas už projekto
stebėseną, ir pan.) ir (ar) juridinis asmuo negali vykdyti tiesioginių projekto veiklų, už kurių
įvertinimą ir rezultatų priėmimą jis yra atsakingas. Siekiant užtikrinti projekto veiklų ir rezultatų
kokybę, rekomenduojama atskirti projekto veiklų vykdymo ir administravimo funkcijas, pavyzdžiui,
įmonių (įstaigų, organizacijų) vadovai, stebintys ar vertinantys projekto progresą ar pasiekimus ir
(ar) priimantys rezultatus, neturėtų vykdyti tiesioginių projekto veiklų.
5. Siekiant sumažinti su mokėjimo prašymais pateikiamų projekto išlaidų pagrindimo ir
apmokėjimo įrodymo dokumentų skaičių, kur įmanoma, rekomenduojama naudoti
pavyzdines pažymų formas.
Rekomenduojama naudoti Rekomendacijų prieduose pateiktas pavyzdines pažymų formas.
ESF lėšas administruojančios institucijos gali parengti ir naudoti ir kitas pavyzdines formas.
Siekiant sutrumpinti mokėjimo prašymuose prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų
tikrinimo laiką, rekomenduojama teikti ir elektronines pažymų formas.
6. Jeigu tik dalis projekto išlaidų yra susijusi su projektu, tinkamų finansuoti projekto išlaidų
dalis privalo būti aiškiai ir argumentuotai nustatyta pagal faktinį dydį arba taikant pro
rata (proporcingo išlaidų priskyrimo) principą.
„Pro rata“ principas taikomas tais atvejais, kai tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalies
faktinį dydį nustatyti yra labai sudėtinga arba kai tokie faktiniai skaičiavimai pareikalautų didelių
sąnaudų ir neduotų atitinkamos pridėtinės vertės.
Įrodyti, kokia išlaidų dalis yra susijusi su projektu, turi pareiškėjas (projekto vykdytojas),
pateikdamas išlaidų priskyrimo projektui „pro rata“ principu metodiką (skaičiavimus).
Įgyvendinančioji institucija turi įvertinti, ar pareiškėjo (projekto vykdytojo) pateikta metodika
(skaičiavimai), yra teisinga ir pagrįsta. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) turi nurodyti, kad
netinkamų finansuoti išlaidų dalis bus apmokėta kitomis nei projektui skirto finansavimo lėšomis.
Išlaidų priskyrimo projektui dalis (pagal „pro rata“ principą arba faktinis dydis) turėtų būti
nustatyta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tačiau gali būti nustatoma ir projekto
įgyvendinimo metu, jei faktas, kad ne visos, o tik dalis išlaidų yra susijusios su projektu, paaiškėtų
įgyvendinant projektą.
Pavyzdžiui:
 projektui tenkančių patalpų nusidėvėjimo sąnaudų ar nuomos išlaidų dalį
rekomenduojama skaičiuoti nuo patalpų ploto (projekto įgyvendinimo veikloms naudojamo ploto
dalis nuo bendro patalpų ploto). Taip pat rekomenduojama atsižvelgti į tai, kiek laiko patalpos
naudojamos projekto reikmėms (pavyzdžiui, jei projekto reikmėms patalpos naudojamos tik 6
mėnesius per metus, projektui galima priskirti tik 1/2 naudojamų patalpų metinio nusidėvėjimo
(nuomos) išlaidų);
 darbo užmokesčio išlaidas rekomenduojama skaičiuoti nuo dirbto laiko (darbuotojo
darbo vykdant projektą laikas valandomis nuo bendro darbuotojo darbo laiko).
7. Iš ES fondų lėšų finansuojamo projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų, turto
vertinimo paslaugų, finansų įstaigų ar draudimo įmonių suteiktų garantijų arba laidavimo
ar laidavimo draudimo paslaugų, materialiojo turto, kuriam įsigyti ar sukurti skirta
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parama, draudimo (tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu) išlaidos, kredito įstaigos
mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą yra tinkamos finansuoti išlaidos, jeigu jos
yra susijusios su vadovaujančiosios institucijos ir (arba) jos atsakomybe užduotis
vykdančios institucijos nustatytų reikalavimų įgyvendinimu.
Atsižvelgiant į pareiškėjo patirtį ir audito išvados poreikį, gali būti nuspręsta reikalauti iš
projekto vykdytojo auditoriaus faktinių pastebėjimų ataskaitų ir (ar) išvados dėl skirtų lėšų
panaudojimo. Jeigu įgyvendinami valstybės ir regionų projektai, įgyvendinančioji institucija šį
reikalavimą nustato projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Projektų, atrenkamų konkurso
būdu, lėšų panaudojimo patikrinimo reikalavimai turi būti nustatyti PFSA. Jei tokie reikalavimai yra
nustatyti, projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų (audito) išlaidos laikomos tinkamomis
finansuoti iš netiesioginių išlaidų.
Prieš sudarant projekto finansavimo ir administravimo sutartį atidaryti arba turėti kredito
įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamoms lėšoms privaloma tiems projektų vykdytojams,
kuriems numatoma už projektą išmokėti avansą ir (ar) taikyti sąskaitų apmokėjimo būdą. Šiems
projektams banko mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą yra tinkamos finansuoti išlaidos iš
netiesioginių išlaidų. Kai projekto vykdytojo projekto finansavimo lėšoms banko sąskaitoje taikomos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos banko valdybos 1994 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr.
320 „Dėl palūkanų už Lietuvos valstybės biudžeto ir biudžetinių įstaigų sąskaitų einamuosius
depozitus bankuose“ (Žin., 1994, Nr. 33-601) nuostatos, projekto vykdytojas gali atskiroje banko
sąskaitoje tvarkyti daugiau nei vienam pagal atitinkamą veiksmų programą ir atitinkamą ES fondą
finansuojamam projektui skiriamas lėšas. Tokiu atveju projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad su
kviekvienu projektu susiję sandoriai turėtų atskirą apskaitos kodą, taip garantuodamas kiekvieno
projekto finansinių operacijų atsekamumą.
Jei projekto vykdytojui išmokamas avansas, projekto vykdytojas kartu su avanso mokėjimo
prašymu turi pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, arba laidavimo raštą, arba
laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos, jeigu tai numatyta Projektų finansavimo ir
administravimo taisyklėse, PFSA ir (ar) projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Finansų
įstaigų ar draudimo įmonių suteiktų garantijų, laidavimo raštų arba laidavimo draudimo paslaugų
išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš netiesioginių išlaidų.
Nuostatos dėl prievolės projekto vykdytojui drausti materialųjį turtą, kuriam įsigyti ar sukurti
skirtas finansavimas, turėtų būti nustatytos PFSA arba jame nurodyta, kad, atsižvelgiant į projekto
riziką, projekto metu perkamo turto kiekį arba kitus kriterijus, reikalavimą drausti materialųjį turtą
gali nustatyti įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu. Jei tokie
reikalavimai yra nustatyti, materialiojo turto, kuriam įsigyti ar sukurti skirta parama, draudimo (tik
projekto įgyvendinimo laikotarpiu) išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš netiesioginių išlaidų.
Turto vertinimo paslaugų išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti iš tiesioginių kryžminio
finansavimo lėšų, jeigu turto vertinimo reikalavimai nustatyti PFSA ir (ar) projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje.
8. Jeigu viena ar kelios projekto veiklos neįvykdytos, įvykdytos nevisiškai arba netinkamai,
jų metu nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nekokybiški, tai veiklai (-oms) numatyta
išlaidų suma ar jos dalis gali būti laikoma netinkamomis finansuoti išlaidomis.
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3.3.4. DETALUS BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ APRAŠAS

Vertinant projekto paraiškoje numatytų planuojamų patirti išlaidų tinkamumą finansuoti,
reikėtų vadovautis kiekvienos biudžeto išlaidų kategorijos (eilutės) aprašo lentelės pirmojoje dalyje
pateiktomis rekomendacijomis.
Atliekant projekto vykdytojo pateiktų mokėjimo prašymų patikrą, reikėtų vadovautis abiejose
aprašo lentelės dalyse pateiktomis rekomendacijomis.
ESF biudžeto išlaidų kategorijų (eilučių) aprašuose pateikiami dažniausiai reikalaujami
išlaidų pagrindimo dokumentai, tačiau jų sąrašas nėra baigtinis. PFSA ir (arba) projekto finansavimo
ir administravimo sutartyje gali būti nustatyti papildomi ir (arba) kiti išlaidų pagrindimo dokumentai,
kuriuos projekto vykdytojas privalo pateikti įgyvendinančiajai institucijai.
Pastaba. Pagal kiekvieną ESF biudžeto išlaidų kategoriją (eilutę) pateikiami vienodi išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentai – mokėjimo nurodymai, sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai,
kvitai (čekiai), pažymos, valstybės iždo mokėjimo pavedimo turinys ar kiti lygiaverčiai įrodomieji
dokumentai, todėl jie nėra atskirai vardijami kiekvienos biudžeto išlaidų kategorijos (eilutės) apraše.
PFSA ir (arba) projekto finansavimo ir administravimo sutartyje gali būti nustatyti konkretūs išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentai, kuriuos projekto vykdytojas privalo pateikti įgyvendinančiajai
institucijai.
1. Biudžeto išlaidų kategorija. Vykdymas
1.1. Darbo užmokestis
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šiai biudžeto išlaidų eilutei priskiriamas projektą vykdantiems asmenims planuojamas apskaičiuoti
ir išmokėti darbo užmokestis bei išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio
įsipareigojimams (socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo mokesčiai, įmokos
garantiniam fondui, darbo užmokestis už kasmetines atostogas projekto vykdymo laikotarpiu, darbo
užmokestis už papildomas poilsio dienas auginantiems du ar daugiau vaikų iki 12 metų arba neįgalų
vaiką iki 18 metų, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, darbdavio mokamos ligos
pašalpos už pirmas dvi ligos dienas). Darbdavio darbuotojui suteikiama nauda natūra (įvertinta
piniginiu ekvivalentu) ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos laikomos netinkamomis
finansuoti.
Darbo užmokestis suprantamas taip, kaip jį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 186
straipsnis ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 23 straipsnis.
Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis taip pat laikomos iš individualios įmonės,
mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos išsiimamos individualios įmonės savininko, mažosios
bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams skirtos lėšos, kurios
deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais
santykiais susijusios pajamos (neviršijant Lietuvos Respublikos statistikos departamento
apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio (ketvirtiniai duomenys), kuris oficialiosios statistikos
portale yra skelbiamas paskutinę kvietimo teikti paraiškas dieną, jeigu PFSA nenumatyta kitaip), ir
susijusios socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokų išlaidos.
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Taip pat siekiant nediskriminuoti mažųjų bendrijų vadovų ir kitų asmenų, mažosiose bendrijose
dirbančių pagal paslaugų (civilines) sutartis, su kuriais nėra teisinių galimybių sudaryti darbo
sutarčių, šioje biudžeto išlaidų eilutėje pareiškėjo nuožiūra gali būti nurodomos vykdant projekto
veiklas patirtos išlaidos pagal paslaugų (civilines) sutartis su projektą vykdančių mažųjų bendrijų
vadovais ir kitais, mažosiose bendrijose dirbančiais asmenimis.
Tikslinėms atostogoms, pašalpoms (išskyrus darbdavio mokamą ligos pašalpą už pirmas dvi ligos
dienas), išeitinėms išmokoms, įmokoms į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomas įmokas)
skirtos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti.
Šiai biudžeto išlaidų eilutei nepriskiriamos darbo užmokesčio išlaidos projektą administruojantiems
asmenims ir projekto dalyviams. Darbo užmokesčio išlaidos projekto dalyviams, su projekto
vykdytoju (partneriu) susijusiems darbo santykiais, nurodomos 2.1 biudžeto išlaidų eilutėje. Darbo
užmokesčio išlaidos projektą administruojantiems asmenims laikomos netiesioginėmis išlaidomis ir
priskiriamos 5 biudžeto išlaidų kategorijai. Jeigu tas pats darbuotojas vykdo ir tiesiogines, ir
netiesiogines projekto veiklas, šioje biudžeto išlaidų eilutėje nurodoma tik tinkamų finansuoti
išlaidų, patirtų vykdant tiesiogines projekto veiklas, suma.
Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis laikoma tik ta išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai
susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą vykdant
projektą. Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis taip pat laikomos išankstinės darbo
užmokesčio išmokos (avansas), jeigu jos numatytos darbo sutartyje ar kitame dokumente, kuriame
nustatomas darbuotojo darbo užmokesčio dydis ir jo mokėjimo tvarka. Taip pat darbo užmokesčio
išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti pagrįstų, tikslinių ir trumpalaikių projektą vykdančių
asmenų mokymų metu.
Darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti rinkos kainų atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos
darbuotojams, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Biudžetinių įstaigų darbuotojų, pedagogų,
švietimo įstaigų darbuotojų darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas vadovaujantis nacionaliniais
teisės aktais, reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio apskaičiavimą. Vertinant
darbo užmokesčio dydžių atitiktį vidutiniams rinkos dydžiams, rekomenduojama naudotis Lietuvos
Respublikos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, panašių projektų duomenimis ar
projekto vykdytojo pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio duomenimis ar duomenimis apie
įprastai įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) taikomą darbo užmokestį už tas pačias funkcijas ir (ar)
pareigas (pvz., pažymomis dėl konkretaus darbuotojo 3-12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio,
pažymomis dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo
užmokesčių vidurkio, projekto vykdytojo viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo
užmokestį įmonėje (įstaigoje, organizacijoje)), ar pan.
Įgyvendinančiosios institucijos, vertindamos projektuose nustatyto vykdančiojo personalo darbo
užmokesčio dydžius projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu,
turėtų vadovautis šiais principais:

vertinti projekto vykdytojo nurodytų darbo užmokesčio dydžių atitiktį rinkos kainoms
kiekvienam projekto darbuotojui;
arba

vertinti konkrečios pareigybės projekto darbuotojų darbo užmokesčio vidurkio atitiktį
rinkos kainoms.
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Darbo užmokestis už kasmetines atostogas (įskaitant išmokas kompensacijoms už nepanaudotas
kasmetines atostogas) laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis, jeigu yra išmokamas už dirbtą
projekte laiką. Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos išankstinės išmokos už
kasmetines atostogas, tačiau įgyvendinančioji institucija tikrindama galutinį mokėjimo prašymą turi
įsitikinti, kad tinkamų finansuoti darbo užmokesčio už kasmetines atostogas išmokų suma (įskaitant
išankstines išmokas) nebuvo viršyta (pavyzdžiui, kad darbuotojui nebuvo avansu išmokėta už
daugiau kasmetinių atostogų dienų, negu priklauso už projekte išdirbtą laiką).
Planuojamų darbo užmokesčio išlaidų bendra suma nurodoma projekto biudžete tam skirtoje
biudžeto išlaidų eilutėje. Jei su paraiška yra pateikiamas detalus projekto išlaidų pagrindimo
dokumentas, jame rekomenduojama prašyti pateikti pareigybių (funkcijų) ar jų grupių sąrašą ir
kiekvienai pareigybei (funkcijoms) ar jų grupei nurodyti darbo valandų (dienų) projekte skaičių bei
planuojamą darbo valandos (dienos) vidutinį įkainį ir paaiškinti, kurios projekto veiklos
priskiriamos atitinkamai pareigybei (funkcijoms) ir kokiu pagrindu ir (ar) kokia metodika
vadovaujantis apskaičiuotas planuojamas vidutinis darbo valandos (dienos) įkainis.
Pareiškėjams reikėtų rekomenduoti, kad skaičiuodami planuojamą vidutinį darbo valandos (dienos)
įkainį realiai įvertintų galimą įkainio kitimą projekto įgyvendinimo metu (pavyzdžiui, planuojamas
atlyginimų didinimas (mažinimas), minimalaus darbo užmokesčio didėjimas (mažėjimas) ir pan.).
Darbo užmokesčio išlaidos gali būti nustatomos ir apmokamos projekto vykdytojui taikant
fiksuotuosius įkainius. Rekomenduojama, kad fiksuotųjų įkainių dydžiai būtų nustatomi PFSA tuo
atveju, jeigu konkrečioms pareigybėms darbo užmokesčio dydis yra reglamentuojamas teisės
aktuose arba jeigu reprezentatyvaus darbo rinkos ar istorinių duomenų tyrimo būdu (pavyzdžiui,
įvertinus pagal ankstesnius kvietimus finansuotų projektų darbo užmokesčio tam tikrų pareigybių
darbuotojams vidutinius įkainius) yra įmanoma nustatyti fiksuotojo darbo užmokesčio įkainio dydį
konkrečios profesijos, mokslo laipsnio, patirties ir (ar) konkrečią pareigybę užimantiems ar
funkcijas atliekantiems darbuotojams. Jei nėra galimybės (pavyzdžiui, nepakanka istorinių
duomenų) PFSA nustatyti atitinkamų pareigybių ar atitinkamas funkcijas vykdančių darbuotojų
fiksuotųjų darbo užmokesčio įkainių dydžių, šie dydžiai gali būti nustatomi konkrečiam projektui
projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu (taikoma, jei PFSA nustatyta tokia galimybė).
Nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai ir jų dydžiai nustatomi projekto finansavimo ir administravimo
sutartyje, kaip nurodyta Rekomendacijų 3.3.2.1 punkte.
Rekomenduojamas darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio kiekybinio rezultato vienetas –
įgyvendinant projektą dirbto laiko vienetas (pvz., kalendorinis mėnuo, diena, valanda). Jeigu
kiekybinio rezultato vienetu pasirenkamas kalendorinis mėnuo, rekomenduojama apibrėžti, kad
tai laikotarpis, kurį asmuo dirbo vienu (visu) etatu, įskaitant pagal teisės aktus už tą laiko vienetą
asmeniui priskaičiuotą kasmetinių atostogų ir teisės aktuose reglamentuotų papildomų poilsio
dienų asmenims, auginantiems du ar daugiau vaikų iki 12 metų arba vieną neįgalų vaiką iki 18
metų, laiką.
Tinkamos finansuoti darbuotojo darbo užmokesčio išlaidos, apmokamos taikant fiksuotuosius
įkainius, yra apskaičiuojamos proporcingai darbuotojo įgyvendinant projektą dirbtam laikui.
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Esant nustatytam fiksuotajam mėnesio etatinio darbo užmokesčio įkainiui, fiksuotasis dienos darbo
užmokesčio įkainis nustatomas fiksuotąjį mėnesio etatinio darbo užmokesčio įkainį padalijus iš tą
mėnesį esančių darbo dienų skaičiaus. Pavyzdžiui, jeigu nustatytas darbuotojo 1 mėnesio etatinis
darbo užmokesčio už visą darbo dieną (8 val.) fiksuotasis įkainis yra 5000 Lt, o tą mėnesį buvo 21
darbo diena, fiksuotasis dienos darbo užmokesčio įkainis sudarys 5000/21=238,09 lito.
Pagal fiksuotąjį įkainį apmokamos darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos atitinkamą mėnesį
dirbtų dienų skaičių padauginus iš fiksuotojo dienos darbo užmokesčio įkainio. Pavyzdžiui, jei
darbuotojas dirbo 10 dienų, jo mėnesio darbo užmokestis (taikant pirmiau apskaičiuotą fiksuotąjį
dienos darbo užmokesčio įkainį) sudarys 10*238,09=2380,90 lito.
Pagal fiksuotąjį įkainį apmokamos išlaidos už kasmetines atostogų ir papildomas poilsio dienas
projekto vykdymo laikotarpiu ir darbdavio mokamos ligos pašalpos už pirmas dvi ligos dienas
apskaičiuojamos tuo pačiu principu: atitinkamą mėnesį atostogautų ar sirgtų dienų skaičius
padauginamas iš fiksuotojo dienos darbo užmokesčio įkainio. Pavyzdžiui, jei darbuotojas dirbo 10
dienų, atostogavo 4 dienas, o 1 dieną sirgo, jo mėnesio darbo užmokestis (taikant pirmiau
apskaičiuotą
fiksuotąjį
dienos
darbo
užmokesčio
įkainį)
sudarys
10*238,09+4*238,09+1*238,09=15*238,09=3571,35 lito.
Lėšos pagal darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius konkrečios pareigybės (funkcijų) darbuotojui
(-ams) išmokamos už ne ilgesnį negu projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytą
šios pareigybės darbuotojo (-ų) darbo laiko kiekybinio rezultato vienetų skaičių ir ne ilgesnę negu
darbuotojo darbo sutartyje ir (arba) institucijos vadovo įsakyme nustatytą darbuotojo darbo
įgyvendinant projektą trukmę. Planuojant darbuotojų darbo įgyvendinant projektą trukmę, būtina
įskaičiuoti kasmetinių atostogų laiką.
Pavyzdžiui:
Darbo užmokesčio fiksuotasis įkainis projektą vykdančiam darbuotojui sudaro 5000,00 litų.
Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje ir darbuotojo darbo sutartyje nustatyta
darbuotojo darbo prie projekto trukmė yra 6 mėnesiai. Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
darbuotojui kiekvieną mėnesį priklauso 2,33 kasmetinių atostogų dienos (t. y. 13,98 dienos per visą
darbo prie projekto laikotarpį).
1 variantas. Darbuotojas per 6 darbo prie projekto mėnesius atostogavo 13 dienų (t. y.
nepanaudotojo 0,98 kasmetinių atostogų dienos), visas kitas darbo dienas dirbo. Tinkamomis
finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis pripažįstama 6*5000,00=30000,00 litų.
2 variantas. Darbuotojas per 6 darbo prie projekto mėnesius nebuvo išėjęs kasmetinių atostogų
(t. y. nepanaudojo 13,98 kasmetinių atostogų dienos), dirbo visas darbo dienas. Tinkamomis
finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis pripažįstama 6*5000,00=30000,00 litų suma.
Pažymėtina, kad šia tvarka atsiskaitoma su projekto vykdytoju. Fiksuotųjų įkainių taikymas
neatleidžia projektų vykdytojų nuo atsakomybės vadovautis teisės aktais sudarant darbo sutartis ir
apskaičiuojant bei išmokant darbo užmokestį.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Kai už darbo užmokesčio išlaidas atsiskaitoma pagal išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo
dokumentus, nustatant faktiškai patirtų darbo užmokesčio išlaidų tinkamumą finansuoti, gali būti
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prašoma pateikti šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus (arba jų kopijas):
 dokumentus, kuriuose nustatomos asmenų darbo funkcijos ir darbo užmokestis, pavyzdžiui,
darbo sutartis arba jų išrašus, projekto vykdytojo (partnerio) vadovo įsakymą ar potvarkį dėl
darbuotojų paskyrimo dirbti prie projekto (jei taikoma organizacijoje (įmonėje, įstaigoje),
kuriame turėtų būti nurodytos darbuotojo pareigos įgyvendinant projektą, projekto numeris
ir (arba) pavadinimas, darbo laikas, numatomas dirbti prie projekto, ir darbo užmokestis
arba jo apskaičiavimo tvarka, įsakymai dėl priedų ar priemokų skyrimo;
 dokumentinius įrodymus apie asmenų prie projekto išdirbtą darbo laiką (pavyzdžiui, darbo
laiko apskaitos žiniaraščius);
 pažymą dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo, kurios forma pateikiama
Rekomendacijų 2 priede;
 dokumentus, kuriais pagrindžiamas darbuotojo darbo funkcijų atlikimas: pareigybių
aprašymus, kuriuose nurodytas darbas prie projekto (kai pirmą kartą deklaruojamas asmens
darbo užmokestis), arba projektą vykdančių asmenų pažymas dėl atliktų darbų pagal darbo
sutartis, kurių forma pateikiama Rekomendacijų 10 priede;
 kai deklaruojamos darbo užmokesčio išlaidos, skirtos sumokėti už galutinių produktų
sukūrimą, kokybės patvirtinimo dokumentai (pagal nustatytą organizacijos vidaus tvarką
parengti arba išorinių institucijų (ekspertų) pateikti dokumentai);
 galutiniai produktai, jų elektroninės versijos, jeigu jų paprašo įgyvendinančioji institucija.
Individualių įmonių savininkų, mažųjų bendrijų narių ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių gali būti
prašoma pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad asmuo yra individualios įmonės savininkas,
mažosios bendrijos narys ar ūkinės bendrijos tikrasis narys, sutartis arba jų išrašus ir įrodymo
dokumentus apie valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotas ir faktiškai išsiimtas lėšas, kurios
laikomos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis.
Nustatant patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti, skaičiuojamos projekto vykdytojo (partnerio)
faktiškai patirtos darbo užmokesčio išlaidos projektą vykdantiems asmenims.
Projekto išlaidų pagrindimo dokumente numatytas planuojamas kiekvienos pareigybės (funkcijų)
vidutinis darbo valandos (dienos) įkainis laikomas vidutiniu dydžiu, kuris konkrečiam darbuotojui
gali kisti kiekvieną mėnesį, priklausomai nuo darbo valandų per mėnesį skaičiaus ir kitų veiksnių.
Svarbu, kad projekto pabaigoje nebūtų viršyta bendra darbo užmokesčio biudžeto išlaidų eilutei
skirta lėšų suma ir būtų tinkamai įvykdytos visos numatytos projekto veiklos bei pasiekti numatyti
rezultatai.
Jeigu viena ar kelios projekto veiklos neįvykdytos, įvykdytos nevisiškai arba netinkamai, jų metu
nepasiekti numatyti rezultatai arba jie nekokybiški, tai veiklai numatyta darbo užmokesčio išlaidų
suma ar jos dalis gali būti laikoma netinkamomis finansuoti išlaidomis.
Faktinės darbo užmokesčio išlaidos, patirtos už projektą vykdančio asmens viršvalandinį darbą,
darbą poilsio ir švenčių dienomis Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojama tvarka, yra
laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis.
Taikant fiksuotuosius įkainius darbo užmokesčio išlaidoms, rekomenduojama prašyti projektų
vykdytojų pateikti šiuos fiksuotojo įkainio kiekybinio rezultato pasiekimo įrodymo dokumentus:
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 dokumentus, kuriuose nustatomos asmens darbo funkcijos, pavyzdžiui, darbo sutartis arba
jų išrašus, projekto vykdytojo (partnerio) vadovo įsakymą ar potvarkį dėl darbuotojų
paskyrimo dirbti prie projekto (jeigu taikoma organizacijoje (įmonėje, įstaigoje), kuriame
turėtų būti nurodytos darbuotojo pareigos įgyvendinant projekta, projekto numeris ir (arba)
pavadinimas, darbo prie projekto trukmė;
 dokumentinius įrodymus apie asmenų prie projekto išdirbtą darbo laiką – su
įgyvendinančiąja institucija suderintos formos suvestinę pažymą (pavyzdys pateikiamas
Rekomendacijų 16 priede).

Praktiniai patarimai:
1. Kiek daugiausia valandų per savaitę darbuotojas gali dirbti pagal vieną ar keletą
darbo sutarčių?
Maksimali darbo laiko pagal vieną darbo sutartį trukmė yra 48 val. per savaitę, įskaitant
viršvalandžius. Darbo laikas, kai darbuotojui nustatoma penkių darbo dienų savaitė, pagal dvi ar
daugiau darbo sutarčių neturi viršyti 60 val. per savaitę (12 val. / dieną). Darbo laikas, kai
darbuotojui nustatoma šešių darbo dienų savaitė, pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių neturi viršyti
72 val. per savaitę (12 val. / dieną). Darbdavys privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiamos Darbo
kodekse nustatytos darbo ir poilsio laiko normos, t. y. išlaikytas minimalus 11 valandų
nepertraukiamas paros ir 35 valandų nepertraukiamasis savaitės poilsis nepriklausomai nuo to,
pagal kiek darbo sutarčių darbuotojas dirba. Pažymėtina, kad kai kurių pareigybių darbuotojams
yra privalomai nustatoma trumpesnė darbo laiko trukmė (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 145 straipsnis ir kt.), todėl sudarant darbo sutartį turi būti įvertinamos ir šios nuostatos.
Įgyvendinančiosios institucijos atrankiniu būdu, vadovaudamosi vidaus procedūrose
nustatyta tvarka, tikrina, ar įgyvendinant projektą nėra pažeidžiami Lietuvos Respublikos darbo
kodekse nustatyti reikalavimai darbo dienos (savaitės) trukmei, kai projekto personalas dirba pagal
dvi ar daugiau darbo sutartis. Nustačius, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta
maksimali darbo laiko trukmė buvo viršyta, įgyvendinančioji institucija darbo užmokesčio išlaidas už
laiką, dirbtą viršijant maksimalią darbo laiko trukmę, pripažįsta netinkamomis finansuoti.
Įgyvendinančiosios institucijos prašymu projekto vykdytojas (pareiškėjas) turi pateikti informaciją
apie darbuotojų pagal kitas darbo sutartis dirbtų valandų skaičių.
2. Ar gali darbuotojas toje pačioje darbovietėje dirbti pagal daugiau negu vieną darbo
sutartį?
Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu 2002 m. vasario 13 d. civilinėje
byloje Nr. 3K-3-290/2002, atskira darbo sutartis (dėl papildomo darbo) su darbuotoju sudaroma
tuomet, kai konkreti darbdavio pageidaujama pavesti darbuotojui darbo funkcija (funkcijos) skiriasi
nuo tų, dėl kurių šalys jau sulygo, sudarydamos pirmąją darbo sutartį. Antra (papildomo darbo)
sutartis toje pačioje darbovietėje su darbuotoju negali būti sudaroma toms pačioms darbo
funkcijoms, kurios nustatytos pagrindinėje darbo sutartyje, atlikti, pavyzdžiui, jeigu darbuotojo
pagrindinėje darbo sutartyje (pareiginėse instrukcijose ar kitame dokumente, kuriame nustatomos
darbuotojo darbo funkcijos) nustatyta funkcija „projektų koordinavimas (valdymas)“, su šiuo
darbuotoju negali būti pasirašoma papildoma darbo sutartis iš ES lėšų bendrai finansuojamo
projekto koordinavimo funkcijai vykdyti, tačiau dalis tokio darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų gali
būti priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų taikant „pro rata“ principą.
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Darbas pagal papildomo darbo sutartį toje pačioje darbovietėje, jeigu jis tapatus darbui
pagal pirmąją darbo sutartį, turi būti traktuojamas kaip viršvalandinis darbas.
3. Kaip apskaičiuojamos išmokos už kasmetines atostogas?
Darbo užmokestis už kasmetines atostogas skaičiuojamas vadovaujantis teisės aktų
nuostatomis. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui priklauso 28 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų, už
kiekvieną darbo projekte mėnesį tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos už 2,33 atostogų
dienas. Vidutinis vienos atostogų dienos darbo užmokestis apskaičiuojamas vadovaujantis
Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 (Žin., 2003, Nr. 522326). Kai su darbuotoju dėl darbo prie projekto nėra sudaroma atskira darbo sutartis, darbo
užmokesčio už kasmetines atostogas vidurkis darbuotojui skaičiuojamas vadovaujantis darbo teisę
reglamentuojančiais teisės aktais. Šiuo atveju išmokos už kasmetinių atostogų dienas gali būti
apmokamos:
o proporcingai iš visų šaltinių, iš kurių mokamas darbo užmokestis;
o tik iš projekto lėšų (už atostogų dienas, sukauptas dirbant prie projekto);
o kitu būdu, vadovaujantis įmonės, įstaigos ar organizacijos patvirtinta vidaus tvarka,
parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
Taikant fiksuotuosius darbo užmokesčio įkainius, išmokos už kasmetines atostogas
apskaičiuojamos vadovaujantis 1.1 biudžeto išlaidų eilutės apraše nustatyta tvarka.
4. Kas gali sudaryti darbo sutartis dėl papildomo darbo viešųjų ar privačių juridinių ir
(arba) fizinių asmenų įsteigtų organizacijų (įmonių, įstaigų) vadovais?
Darbo sutartis dėl papildomo darbo su minėtais asmenimis gali sudaryti tik visuotinio
dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo (viešųjų įstaigų), akcininkų visuotinio susirinkimo įgaliotas
asmuo (bendrovių), kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgalioti asmenys. Darbo užmokesčio išlaidos
pagal sutartis, kurias su organizacijos (įmonės, įstaigos) vadovu sudaro vadovo įgalioti asmenis,
nėra kompensuojamos. Tais atvejais, kai steigėjas ir organizacijos (įmonės, įstaigos) vadovas yra tas
pats asmuo, jo darbo užmokesčio išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti
vadovaujantis organizacijos (įmonės, įstaigos) vadovo sprendimu, kuriuo nustatomas darbo
užmokesčio dydis ir mokėjimo tvarka.
5. Ar galima iš projektui skirtų finansavimo lėšų kompensuoti valstybės ar
savivaldybių biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų darbo
užmokesčio išlaidas?
1. Dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo
užmokestį iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kurių pareigybių
skaičius yra tvirtinamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999,
Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 8 straipsnio 5 dalį, darbo užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų
pripažinimo tinkamomis finansuoti ES fondų lėšomis.
Remiantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir
26 straipsnio 4 dalies 2 punktu, lėšos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų
fondų, darbo užmokesčiui mokėti yra numatomos atitinkamų biudžetinių įstaigų asignavimuose
darbo užmokesčiui (išskyrus valstybės aukštąsias mokyklas ir valstybės mokslinių tyrimų įstaigas,
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kurioms asignavimai išlaidoms skiriami neišskiriant iš jų darbo užmokesčio). Vadovaujantis
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo
metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 280 (Žin.,
2003, Nr. 24-992; 2006, Nr. 118-4493), 4 punktu, asignavimai darbo užmokesčiui yra skaičiuojami
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje (arba kitų
įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų) nustatyta tvarka patvirtintą įstaigos valstybės
tarnautojų pareigybių ir darbuotojų skaičių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros
įstatymo 6 straipsnio 1 punkto nuostatomis, asignavimai darbo užmokesčiui yra maksimalūs ir negali
būti viršyti.
Remiantis išdėstytomis teisės aktų nuostatomis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kurių
pareigybių skaičius yra patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
8 straipsnio 5 dalyje (arba kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų) nustatyta tvarka, darbo
užmokesčio lėšos turi būti numatomos atitinkamos įstaigos asignavimuose, todėl tokių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų darbo užmokestis negali būti mokamas iš projektui skirtų finansavimo
lėšų (t. y. toks darbo užmokestis negali būti mokamas iš projektui skirtų ES fondų ir (arba) Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų).
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo
užmokestį iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kurių pareigybių
skaičius yra patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio
5 dalyje (arba kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų) nustatyta tvarka, darbo užmokestis
gali būti pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis, tačiau turi būti apmokamas projekto
vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) ir tokia tinkamų finansuoti išlaidų suma negali būti didesnė
nei projekto vykdytojo ir (arba) partnerių nuosavo įnašo suma.
2. Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių pareigybių skaičius nėra
tvirtinamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalį, darbo
užmokesčio ir su juo susijusių išlaidų pripažinimo tinkamomis finansuoti ES fondų lėšomis.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurių pareigybių skaičius nėra tvirtinamas pagal
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalį, darbo užmokestis gali būti
pripažįstamas tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis ir gali būti apmokamas iš projektui skirtų
finansavimo lėšų, jeigu yra laikomasi šių sąlygų:

su tokiais darbuotojais sudaromos su projekto įgyvendinimu susijusios darbo sutartys;

tokiam darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl
biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993,
Nr. 28-655; 2007, Nr. 137-5590) nuostatomis;

visos tokiam darbuotojui pavestos funkcijos, nustatytos darbo sutartyje ir (arba)
pareigybės aprašyme, turi būti susijusios su projekto veiklų vykdymu ir turi būti tinkamai pagrįstos;

tuo atveju, jeigu su projektu susijusi darbo sutartis (ar papildomo darbo sutartis)
sudaroma su toje pačioje įstaigoje dirbančiu valstybės tarnautoju arba darbuotoju, kurių pareigybių
skaičius yra patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio
5 dalyje (arba kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų) nustatyta tvarka, pagal tokią darbo
sutartį mokamas darbo užmokestis gali būti pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis ir
mokamas iš projektui skirtų finansavimo lėšų tik tuo atveju, jeigu darbuotojui pagal projektą
pavestos funkcijos nėra tapačios toms funkcijoms, kurias jis vykdo kaip valstybės tarnautojas arba
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darbuotojas, kurio pareigybė yra įtraukta į patvirtintą pareigybių skaičių1. Dėl papildomo su projekto
įgyvendinimu susijusio darbo toje pačioje darbovietėje turėtų būti sudaryta atskira darbo sutartis (ar
papildomo darbo sutartis);

tuo atveju, jeigu darbo sutartis sudaroma su valstybės tarnautoju, ji turi būti sudaryta
laikantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 16(1) straipsnio ir Valstybės tarnautojų
prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo ir sprendimų dėl leidimo valstybės tarnautojams dirbti
kitą darbą priėmimo ir atšaukimo taisyklių, partvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
liepos 24 d. nutarimu Nr. 741 (Žin., 2006, Nr. 82-3273), nuostatų;

neviršijama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 144 straipsnyje nurodyta maksimali
darbo laiko trukmė. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos nuomone, jeigu su jau
dirbančiu darbuotoju susitariama dėl papildomos (naujos) funkcijos pagal Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 144 straipsnio 5 dalį, maksimali darbuotojo darbo laiko trukmė per savaitę negali
viršyti šešiasdešimties valandų (atliekant visas darbovietėje vykdomas funkcijas), taip pat turi būti
užtikrinamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas poilsio laikas bei atsižvelgiama į kitas
darbo laiko trukmės ribojimo nuostatas. Pažymėtina, kad kai kurių pareigybių darbuotojams yra
privalomai nustatoma trumpesnė darbo laiko trukmė (pavyzdžiui, pagal Lietuvos Respublikos darbo
kodekso 145 straipsnį ir kt.), todėl sudarant darbo sutartį turi būti įvertinamos ir šios nuostatos.
6. Ar galima iš projektui skirtų finansavimo lėšų kompensuoti viešųjų įstaigų, kurių
steigėjas ir (ar) dalininkas yra valstybė ar savivaldybė, darbuotojų darbo užmokesčio
išlaidas?
Viešąsias įstaigas gali steigti valstybė ar savivaldybė bei fiziniai ir juridiniai asmenys, tačiau
šios įstaigos nėra išlaikomos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų. Lietuvos Respublikos viešosiose
įstaigose valstybė ir savivaldybės gali dalyvauti lygiais pagrindais, kaip ir kiti šių santykių dalyviai.
Viešosios įstaigos lėšas bei finansavimą gali sudaryti:
 dalininkų įnašai;
 dotacijos;
 tiksliniai įnašai, skirti griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, pavyzdžiui parama, gauta
konkrečiai programai vykdyti;
 kitas finansavimas (parama materialinėmis vertybėmis arba kita parama, davėjui nenurodžius
jos panaudojimo konkretaus tikslo);
 švietimo įstaigų iš biudžeto gautas finansavimas (mokinio krepšelis, steigėjo skiriamas
tikslinis finansavimas);
 pajamos iš viešosios įstaigos įstatuose nurodytos ūkinės-komercinės veiklos, kuri yra
neatsiejamai susijusi su viešosios įstaigos veiklos tikslais.
Viešosios įstaigos nėra finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų asignavimų, todėl
šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, nepriklausomai nuo to, kas yra VšĮ savininkai ir
Tuo atveju, jeigu projektui administruoti su atitinkamos įstaigos finansininku (kurio pareigybė patenka į pareigybių
skaičių, patvirtintą vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje (arba kitų
įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų) nustatyta tvarka) sudaroma atskira darbo sutartis, pagal tokią darbo sutartį
mokamas darbo užmokestis gali būti pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis ir mokamas iš projektui skirtų
finansavimo lėšų tik tuo atveju, jeigu visas su tokia darbo sutartimi susijusias funkcijas lemia papildomas, su projekto
administravimu susijęs darbas (t. y. mokėjimo prašymų, projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimas ir pan.). Darbo
užmokestis, susijęs su įprastinėmis institucijos finansininko funkcijomis (tokiomis kaip su atitinkamu projektu susijusių
išlaidų buhalterinės apskaitos tvarkymas ir pan.), įstaigos finansininkui, kurio pareigybė patenka į patvirtintą pareigybių
skaičių, iš projektui skirtų finansavimo lėšų negali būti mokamas.
1
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dalininkai, gali būti apmokamos iš projektui skirtų finansavimo lėšų, jeigu tenkinami kiti išlaidų
tinkamumo finansuoti reikalavimai.
1.2. Projektą vykdančio personalo komandiruotės
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus prie komandiruočių išlaidų priskiriamos šios
išlaidos:
 dienpinigiai;
 gyvenamojo ploto nuomos išlaidos;
 kelionių išlaidos;
 komandiruotės metu sunaudotų degalų įsigijimo išlaidos;
 vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį – registravimosi renginyje
mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos;
 vykstant į užsienį:
o dokumentų, susijusių su išvykimu, tvarkymo išlaidos (įskaitant vykstančiųjų į
užsienį kelionių draudimą, kurį gali sudaryti draudimas nuo ligų (sveikatos
draudimas), draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, kelionės bagažo draudimas,
civilinės atsakomybės draudimas);
o mokėjimas už kelius, taip pat transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės
atsakomybės draudimo išlaidos;
o automobilių saugojimo aikštelėse išlaidos;
o kitos su komandiruote susijusios būtinos išlaidos (registruoto bagažo mokestis,
bagažo saugojimo, miesto (ekologinis) mokestis, būtinų skiepų ir vaistų nuo
užkrečiamųjų ligų išlaidos);
 ir kitos pagal nacionalinius teisės aktus tinkamos išlaidos.
Vykdančiojo personalo vietinės kelionės (kai nėra rengiami komandiruotės dokumentai) gali būti
priskiriamos šiai biudžeto eilutei, jei tokios išlaidos numatytos PFSA.
Nuostoliai dėl užsienio valiutos keitimo išlaidų ir valiutos keitimo komisiniai mokesčiai laikomi
netinkamomis finansuoti išlaidomis.
Dienpinigiai ir kitos komandiruočių išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisės aktais. Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio
komandiruotes visais atvejais (nepriklausomai nuo to, ar projekto vykdytojas (partneris) yra
biudžetinė ar nebiudžetinė įstaiga, įmonė ar organizacija) apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu nr. 116 ,,Dėl dienpinigių ir
gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (Žin., 1996, Nr.1142660; 2008, Nr. 41-1504). Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomi dienpinigiai, neviršijantys
100 proc. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos dienpinigių normos.
Jeigu projektą vykdantiems asmenims, vykstantiems į komandiruotes, dienpinigiai nemokami, šių
asmenų maitinimo renginių metu išlaidos (jei tokios išlaidos numatytos ir kitiems renginio
dalyviams) gali būti laikomos tinkamomis finansuoti ir priskiriamos šiai biudžeto išlaidų eilutei.
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Kai biudžetinės įstaigos darbuotojas (projektą vykdantis asmuo), vykstantis į tarnybinę
komandiruotę į užsienio valstybę, užsienio valstybėje yra maitinamas, tačiau maitinimo išlaidas
faktiškai apmoka komandiruojančioji institucija (biudžetinė įstaiga), apmokėdama registravimo
(dalyvavimo renginiuose) mokestį, įvertinus renginio sąlygas ir aplinkybes, tinkamomis finansuoti
išlaidomis gali būti pripažinta darbuotojui išmokėta dienpinigių suma, neviršijanti 100 procentų
finansų ministro patvirtintos dienpinigių užsienio valstybėje normos, tačiau, nustatydamas
darbuotojui išmokamų dienpinigių dydį, biudžetinės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi
įvertinti visas renginio sąlygas (įskaitant maitinimo sąlygas) ir siekti optimalaus rezultato
mažiausiomis sąnaudomis.
Šioje biudžeto išlaidų eilutėje negali būti nurodomos projekto veiklas vykdančių paslaugų teikėjų,
prekių tiekėjų ir rangovų arba jų darbuotojų komandiruočių išlaidos – tokios išlaidos
įskaičiuojamos į paslaugų (prekių tiekimo, rangos ir kt.) sutarčių kainą.
Šioje biudžeto išlaidų eilutėje negali būti nurodomos projektą administruojančių asmenų ir projekto
dalyvių komandiruočių išlaidos. Projektą administruojančių asmenų komandiruočių išlaidos
priskiriamos netiesioginėms išlaidoms ir turi būti finansuojamos iš 5 biudžeto išlaidų kategorijos.
Projekto dalyvių komandiruočių išlaidos nurodomos 2.2 biudžeto išlaidų eilutėje.
Jei su paraiška yra pateikiamas detalus projekto išlaidų pagrindimo dokumentas, jame
rekomenduojama nurodyti preliminarų numatomų komandiruočių skaičių, vietą (šalį ir miestą),
trukmę ir paskirtį bei pagrįsti komandiruočių poreikį. Jeigu prašoma finansuoti dalyvavimo
renginiuose išlaidas, turėtų būti nurodomas konkretus renginys, kuriame planuojama dalyvauti
(jeigu įmanoma).
Komandiruočių išlaidoms (ar jų daliai, pavyzdžiui, kelionių išlaidoms) gali būti taikomi fiksuotieji
įkainiai.
Jeigu fiksuotieji įkainiai taikomi tik daliai komandiruočių išlaidų, už kitas komandiruočių išlaidas
projektų vykdytojai atsiskaito pateikdami išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo
dokumentus.
Komandiruočių (kelionių) išlaidos gali būti apmokamos ir taikant fiksuotąsias sumas, PFSA
nustačius maksimalius fiksuotųjų sumų dydžius arba nurodžius fiksuotųjų sumų taikymo galimybę
šiai biudžeto išlaidų eilutei (antruoju atveju fiksuotosios sumos nustatomos kiekvienam projektui
atskirai projektų tinkamumo finansuoti vertinimo metu).
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Kai už komandiruočių išlaidas atsiskaitoma pagal išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo
dokumentus, nustatant faktiškai patirtų komandiruočių išlaidų tinkamumą finansuoti, gali būti
prašoma pateikti šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus (arba jų kopijas):
 projekto vykdytojo (partnerio) vadovo įsakymą ar potvarkį dėl darbuotojų komandiruočių,
kuriame turėtų būti nurodytas komandiruojamas asmuo, komandiruotės tikslas, trukmė,
vieta, numatomos apmokėti išlaidos;
 projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidų suvestinę pažymą, kurios forma
pateikiama Rekomendacijų 11 priede;
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 komandiruočių į užsienį: kelionės rezultato pagrindimo dokumentą – kelionės ataskaitą
(asmeninę arba bendrą grupės vadovo visai grupei), seminaro išklausymo pažymėjimą
(pažymėjimo pavyzdį) ir (arba) pažymėjimų suvestinę, seminaro (renginio) programą ar kt.,
priklausomai nuo kelionės tikslo;
 pirkimo procedūrų dokumentus;
 avanso apyskaitas arba lygiaverčius įrodomuosius dokumentus;
 vykstančiųjų į užsienį kelionės draudimo dokumentus, vizas;
 sąskaitas faktūras ar lygiaverčius įrodomuosius dokumentus;
bei papildomai:
Keliaujant viešuoju transportu:
 kelionės bilietus (elektroninius kelionės bilietus).
Keliaujant automobiliu:
 automobilio nuomos (panaudos) sutartį;
 projekto vykdytojo (partnerio) vadovo įsakymą ar potvarkį dėl kuro sunaudojimo normų
patvirtinimo;
 automobilio kelionės lapus arba kitą lygiavertį įrodomąjį dokumentą.
Viešbučių ar kitų nakvynės įstaigų dokumentuose (sąskaitose) turi būti nurodomas nakvojusių
asmenų ir nakvotų naktų skaičius ir datos.
Rekomenduojama, kad degalų įsigijimo data nebūtų vėlesnė nei grįžimo iš komandiruotės data.
Pavyzdžiui, jeigu projektą vykdantis asmuo siunčiamas į 5 dienų komandiruotę 2011 m. gruodžio
12–16 d. į kitą Lietuvos miestą ir į ši miestą važiuoja ir grįžta atgal kiekvieną dieną, degalų
įsigijimo data negali būti vėlesnė negu paskutinė komandiruotės data, t. y. 2011 m. gruodžio 16 d.
Degalų sunaudojimo normos turi būti nustatomos atsižvelgiant į Automobilių kuro normų
nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1995 m. spalio 12
d. įsakymu Nr. 405 (Žin., 1995, Nr. 85-1933), ir apskaičiuojamos vadovaujantis įmonėje (įstaigoje,
organizacijoje) patvirtinta tvarka.
Kelionių išlaidoms taikant fiksuotuosius įkainius, rekomenduojama prašyti pateikti šiuos fiksuotojo
įkainio kiekybinio rezultato pasiekimo įrodymo dokumentus:
 su įgyvendinančiąja institucija suderintos formos suvestinę pažymą, kurioje nurodomas
kelionės tikslas, datos, vieta;
 kelionės rezultato pagrindimo dokumentą – kelionės ataskaitą (asmeninę arba bendrą grupės
vadovo visai grupei), konferencijos (renginio) programą, protokolą ar lygiavertį kelionės
rezultato pagrindimo dokumentą.
Jei komandiruočių išlaidoms taikomos fiksuotosios sumos, projekto vykdytojas turi pateikti
dokumentus, kuriais įrodomas veiklos rezultato (komandiruotės) ir veiklos rezultato požymių
(pavyzdžiui, komandiruotės tikslo, vietos, trukmės) pasiekimas:
 su įgyvendinančiąja institucija suderintos formos suvestinę pažymą, kurioje nurodomas
kelionės tikslas, datos, vieta;
 kelionės rezultato pagrindimo dokumentą – kelionės ataskaitą (asmeninę arba bendrą grupės
vadovo visai grupei), konferencijos (renginio) programą, protokolą ar lygiavertį kelionės
rezultato pagrindimo dokumentą;
 kitus dokumentus (jeigu reikalinga) veiklos rezultatų požymių pasiekimui pagrįsti.
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Praktiniai patarimai:
1. Ar galima projekto priežiūros komiteto posėdžio ar projekto partnerių pasitarimų
metu patirtas išlaidas laikyti dalyvavimo renginiuose išlaidomis?
Ne. Tokios išlaidos laikomos projekto administravimo išlaidomis ir finansuojamos iš
netiesioginių išlaidų (5-os biudžeto išlaidų kategorijos).
2. Ar vykstant į komandiruotes nuosavu transportu galima numatyti, kad už visų per
mėnesį įvykusių komandiruočių metu sunaudotus degalus būtų atsiskaitoma pagal
paskutinę mėnesio dieną galiojančią degalų kainą (pateikus paskutinės mėnesio
dienos degalų įsigijimo kvitą, kuriame nurodyta degalų kaina)?
Vykimo į komandiruotes nuosavu transporto tvarką nustato organizacijos (įstaigos, įmonės)
vadovas. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą ūkinė operacija registruojama apskaitoje pagal
apskaitos dokumentus ir jų pagrindimo dokumentus, o apskaičiuojant sąnaudas tik pagal paskutinės
mėnesio dienos degalų kainą, kiekvienos ūkinės operacijos pagrindimo dokumento nebus. Taip pat
galimos didelės paklaidos, o kartu prarandama legalaus degalų įsigijimo kontrolė. Todėl už
komandiruočių metu sunaudotus degalus reikėtų atsiskaityti pagal degalų įsipylimo dieną
konkrečioje degalinėje galiojusią degalų kainą, registruojant konkrečios ūkinės operacijos
pagrindimo dokumentą (-us).
3. Kokio dydžio dienpinigiai, išmokami biudžetinės įstaigos darbuotojui, siunčiamam į
komandiruotę, laikomi tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, kai apskaitos
dokumente už apgyvendinimo (gyvenamojo ploto nuomos) paslaugas yra įtrauktos
papildomos išlaidos (pvz., pusryčiai), tačiau papildomų išlaidų suma apskaitos
dokumente atskirai neišskirta?
Tuo atveju, kai apskaitos dokumente už apgyvendinimo (gyvenamojo ploto nuomos)
paslaugas yra įtrauktos maitinimo išlaidos, tačiau maitinimo išlaidų kaina nėra išskirta, tinkamomis
finansuoti išlaidomis gali būti pripažinta darbuotojui išmokėta dienpinigių suma, neviršijanti 100
procentų finansų ministro patvirtintos dienpinigių normos.
4. Ar gali projektą vykdančio personalo (ar svečio) kelionės pradžios ir pabaigos vieta
būti kita, nei numatyta paraiškoje? Ar gali kelionės data nesutapti su projekto
veiklos pradžia ar pabaiga?
Kelionių išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, kai svečias arba veiklos vykdytojas
atvyksta į projekto veiklos vykdymo vietą ne iš paraiškoje (projekto išlaidų pagrindime) nurodytos
šalies arba miesto, arba išvyksta į kitą šalį arba miestą, išskyrus, kai svečias ar veiklos vykdytojas
sustoja kitoje šalyje (mieste) ilgesniam negu persėdimui reikalingas laikas. Tokiu atveju tinkamomis
finansuoti laikomos tik kelionės išlaidos iš tarpinio sustojimo šalies (miesto) į veiklos vykdymo vietą
arba iš veiklos vykdymo vietos į tarpinio sustojimo šalį (miestą), t. y. išlaidos vienai kelionės
atkarpai su persėdimais ar be jų.
Taip pat kelionių išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti tuo atveju, kai kelionės pradžios
arba pabaigos data nesutampa su komandiruotės datomis arba projekto veiklos pradžios arba
pabaigos datomis (t. y. kai svečias ar veiklos vykdytojas atvyksta kelios dienos iki veiklos pradžios
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arba išvyksta po kelių dienų jai pasibaigus). Pragyvenimo (dienpinigių ir apgyvendinimo) išlaidos už
papildomas (ne komandiruotės) dienas laikomos netinkamomis finansuoti, išskyrus tuos atvejus, kai
papildomos dienos šalyje praleidžiamos dėl nepatogaus skrydžių ar kelionės kitomis transporto
priemonėmis grafiko.
Visais atvejais būtina pagrįsti, kad dėl ilgesnės trukmės kelionė nėra brangesnė, t. y. nėra
pažeidžiamas kelionės išlaidų ekonomiškumo principas.
1.3. Paslaugos
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šioje biudžeto išlaidų eilutėje nurodomos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti būtinų paslaugų,
kurių projekto vykdytojas (partneris) neturi galimybių ar teisės atlikti savo jėgomis, pirkimo iš
paslaugų teikėjų išlaidos.
Perkamų paslaugų pavyzdžiai: studijų, tyrimų, metodikų rengimas, rinkos tyrimai, mokymų
organizavimas ir vykdymas, renginių organizavimas (įskaitant renginių dalyvių maitinimo išlaidas),
vertimas ir vertėjavimas, maketavimas ir leidyba, programinės įrangos kūrimas ir diegimas,
duomenų apdorojimas, ekspertizė ir konsultavimas, leidinių ir duomenų bazių (taip pat ir
elektroninių) prenumerata ar naudojimosi mokestis ir pan.
Taip pat šiai biudžeto išlaidų eilutei priskiriamos trumpalaikio ir ilgalaikio turto (įskaitant
nekilnojamąjį), kurį projekto vykdytojas (partneris) nuomojasi tiesioginėms projekto veikloms
vykdyti, nuomos įmokos, kiek tai neprieštarauja Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties
taisyklių 21.1 ir 21.3 punktams.
Jeigu projekto reikmėms naudojama tik dalis nuomojamo turto (pavyzdžiui, pastato dalis) arba tas
pats turtas naudojamas ir ne projekto veikloms vykdyti, nuomos išlaidos tinkamoms finansuoti
išlaidoms priskiriamos pro rata principu.
Šiai biudžeto išlaidų eilutei nepriskiriamos projekto administravimo paslaugų išlaidos,
administracinių patalpų ir administraciniams tikslams naudojamo turto nuomos išlaidos – jos
laikomos netiesioginėmis išlaidomis ir finansuojamos iš 5-os biudžeto išlaidų kategorijos.
Paslaugos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, gali būti perkamos iš Lietuvos
Respublikoje ar užsienyje registruotų paslaugų teikėjų – fizinių arba juridinių asmenų. Šioje
biudžeto išlaidų eilutėje nurodomos išlaidos pagal su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudaromas
paslaugų, autorines, civilines (paslaugų), pavyzdžiui, su mažosios bendrijos vadovu sudaryta civilinė
(paslaugų) sutartis, ar kitas sutartis. Autorinės sutartys gali būti sudaromos tik tada, jei pagal jas
atliekamas darbas yra autorinės sutarties objektas, pavyzdžiui, studijos parengimas.
Nustatant planuojamų patirti išlaidų tinkamumą finansuoti svarbu įvertinti, ar jos būtinos projektui
įgyvendinti ir ar perkamos paslaugos bei sukurti produktai bus kokybiški. Projekto vykdytojas
(partneris) turėtų numatyti paslaugų kokybės užtikrinimo priemones.
Paslaugų teikėjui negali būti mokamas atlygis už dalyvių savarankišką darbą (neauditorines
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valandas) išskyrus atvejus, kai savarankiškas mokymas yra neatsiejama mokymo programos, kuri
patvirtinta Studijų ir mokymo programų registre, dalis.
Įgyvendinant projektus patirtos mokymų (renginių) išlaidos kompensuojamos atsižvelgiant į
mokymuose (renginyje) dalyvusių asmenų skaičių.
Jeigu nuokrypis nuo planuoto dalyvių skaičiaus, nurodyto per DMS posistemį „Dalyvių mokymai“
arba atskiru raštu teikiamo Mokymų grafiko formoje, neviršija 15 proc. nuo planuoto dalyvių
skaičiaus, projekto vykdytojui kompensuojamos visos mokymų (renginio) išlaidos. Tokiu atveju
projekto vykdytojas neprivalo teikti įgyvendinančiajai institucijai raštiškų paaiškinimų dėl
nedalyvavusių asmenų.
Skaičiuojant procentinę nedalyvavusių asmenų dalį, apvalinimas iki sveiko skaičiaus atliekamas
pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po kablelio skaitmuo yra 5 arba didesnis,
apvalinama į didesnio sveikojo skaičiaus pusę (pavyzdžiui, 1,4 reikš 1 asmuo, 1,5 reikš 2
asmenys).
Jei mokymuose (renginyje) nedalyvavo daugiau nei 15 proc. nuo planuoto dalyvių skaičiaus,
projekto vykdytojas privalo pateikti įgyvendinančiajai institucijai raštiškus paaiškinimus dėl visų
nedalyvavusių asmenų. Įgyvendinančioji institucija priima sprendimą dėl išlaidų kompensavimo,
atsižvelgdama į aplinkybes ir projekto vykdytojo pateiktų paaiškinimų pagrįstumą. Esant
pateisinamoms nedalyvavimo priežastims, gali būti kompensuojama visa mokymų (renginio)
išlaidų suma. Jeigu priežastys nepateisinamos, išlaidos kompensuojamos tik už tuos dalyvius, kurie
realiai dalyvavo numatytuose mokymuose, išskyrus mokymų (renginio) organizavimo išlaidas,
kurios tiesiogiai nepriklauso nuo mokymų (renginio) dalyvių skaičiaus (pvz., salės nuoma,
technikos nuoma, lektoriaus atlyginimas ir pan.), jeigu tokios išlaidos išlaidų pagrindimo ir (ar) jų
apmokėjimo įrodymo dokumentuose arba projekto vykdytojo pateikiamoje pažymoje yra nurodytos
atskira suma. Jeigu mokymų (renginio) organizavimo išlaidos atskira suma nenurodytos, visos su
mokymais susijusios išlaidos kompensuojamos proporcingai mokymų (renginio) dalyvių skaičiui.
Pateisinamomis nedalyvavimo priežastimis yra laikomos tokios priežastys kaip darbuotojo
nedarbingumas, atostogos, papildomos poilsio dienos, valstybinių ir visuomeninių pareigų
atlikimas, komandiruotės ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktuose (pavyzdžiui, Darbo kodekse,
Valstybės tarnybos įstatyme, pareigūnų tarnybos santykius reglamentuojančiuose statutuose ir kt.)
nustatyti atvejai, taip pat veikiant nenugalimoms jėgoms (pavyzdžiui, kai dėl oro sąlygų ar kitų
nenumatytų aplinkybių dalyviai negali patekti į mokymo vietą, ar pan.).
Jeigu dalyvis mokymuose nedalyvavo dėl pateisinamos priežasties, o projekto vykdytojas
mokymus vykdo pats nepirkdamas paslaugų, tai su mokymu susijusios išlaidos, numatytos kitose
projekto biudžeto eilutėse, pvz., 1.1., 1.4., 1.9., 2.2. ar 2.4., gali būti taip pat pripažįstamos
tinkamomis finansuoti.
Šioje pastraipoje nustatytas reikalavimas dėl projektuose patirtų išlaidų kompensavimo tik už tuos
dalyvius, kurie realiai dalyvavo mokymuose, gali būti netaikomas įgyvendinančiosios institucijos
sprendimu, atsižvelgiant į priemonės specifiką.
Pavyzdžiui: projekto finansavimo ir administravimo sutartyje (ir teikiant Mokymų grafiką)
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numatyta, kad mokymuose dalyvaus 15 asmenų. Mokymų įkainis 1 asmeniui – 30 litų. Bendros
mokymų išlaidos: 1450 litų.
1 variantas: Išlaidų pagrindimo dokumentuose nurodyta, kad kitos mokymų organizavimo išlaidos
(salės ir įrangos nuoma) sudaro 1000 litų. Mokymuose dalyvavo 10 asmenų (66,6 proc. planuotų
dalyvių), kiti asmenys nedalyvavo dėl nepateisinamų priežasčių. Projekto vykdytojui
kompensuojamos visos mokymų organizavimo išlaidos – 1000 litų ir proporcingai kompensuojamos
išlaidos, susijusios su 10 asmenų mokymais (30x10=300 litų); iš viso 1300 litų.
2 variantas: Išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentuose mokymų organizavimo
išlaidų suma atskirai neišskirta. Mokymuose dalyvavo 10 asmenų, kiti asmenys nedalyvavo dėl
nepateisinamų priežasčių. Projekto vykdytojui proporcingai kompensuojamos išlaidos, susijusios
su 10 asmenų mokymais: 1450/15x10=966,67 lito.
Taip pat svarbu įvertinti, ar paslaugų kainos, nurodytos projekto biudžete, atitinka rinkos kainas,
todėl rekomenduojama pareiškėjams nustatyti sąlygą kartu su paraiška pateikti paslaugų teikėjų
preliminarius komercinius pasiūlymus ir (arba) pagrindinių paslaugų kainų apklausos suvestinę
arba vadovautis viešai skelbiamais rinkos kainų analizės duomenimis (pavyzdžiui, interneto
svetainėje www.esf.lt skelbiami duomenys „Dažniausiai ESF projektuose numatomų prekių ir
paslaugų kainų rinkos analizė“).
Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos netaikomi.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Nustatant faktiškai patirtų paslaugų pirkimo išlaidų tinkamumą finansuoti, gali būti prašoma
pateikti šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus (arba jų kopijas):
 pirkimo procedūrų dokumentus;
 sutartis su paslaugų teikėjais (įskaitant autorines sutartis);
 paslaugų ar autorinių kūrinių perdavimo–priėmimo aktus ar kitus dokumentus, jei sutartyje
nurodyta kita perdavimo–priėmimo forma;
 nuomos sutartis;
 paslaugų teikėjų sąskaitas faktūras ar lygiaverčius įrodomuosius dokumentus;
 kitus projekto veiklų įvykdymo pagrindimo dokumentus (pavyzdžiui, mokymų grafiką,
pateikiamą Rekomendacijų 9 priede, dalyvių sąrašą su parašais kiekvieną renginio dieną,
pateikiamą Rekomendacijų 3 priede, dalyvių mokymų lankomumo suvestinę, pateikiamą
Rekomendacijų 7 arba 8 priede, pažymėjimų suvestinę, baigimo pažymėjimo pavyzdį,
mokymų dalijamąją medžiagą, mokymų darbotvarkę, nedalyvavimo mokymuose
pateisinimo dokumentus, produkto kokybės patvirtinimo dokumentą (pagal nustatytą tvarką
Lietuvoje, institucijoje arba projekto finansavimo ir administravimo sutarties 1 priede
„Projekto aprašymas“);
 projekto vykdymo pažymą, kurioje detalizuojamos renginių organizavimo išlaidos;
 galutinius produktus, jų elektronines versijas, jeigu jų paprašo įgyvendinančioji institucija.
Perkant paslaugas pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas reikalavimams paslaugos teikėjui ir
perkamos paslaugos apibūdinimui. Atsižvelgiant į dažnai nepakankamus projektų vykdytojų
(partnerių) gebėjimus tinkamai parengti tokias užduotis, įgyvendinančiosioms institucijoms
rekomenduojama parengti pavyzdines dažniausiai perkamų paslaugų (pavyzdžiui, leidybos
paslaugų) techninių specifikacijų formas ar rekomenduojamus reikalavimus paslaugos teikėjams.
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Jei įrangos ar kito nuomojamo turto naudingumo laikotarpis yra ilgesnis nei nuomos sutarties
laikotarpis, nuomos įmokos yra tinkamos finansuoti proporcingai tam laikotarpiui, kurio metu
įranga (turtas) yra naudojama tiesioginėms projekto veikloms vykdyti.
1.4. Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šiai biudžeto išlaidų eilutei priskiriamos mokymo ir ugdymo priemonių (mokymo ar ugdymo
procese naudojamų vaizdinių, demonstracinių priemonių, daiktų, medžiagų ir pratybų sąsiuvinių),
pripažįstamų einamojo laikotarpio sąnaudomis, bei kito tiesioginėms projekto veikloms vykdyti
būtino trumpalaikio turto pirkimo išlaidos, išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamų baldų, įrangos
ir įrenginių įsigijimo išlaidas. Baldų, įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos gali būti finansuojamos
tik kryžminio finansavimo būdu. Tais atvejais, kai perkamos mokymo ir (ar) mokymo
organizavimo paslaugos, visos pagrindinės mokymo priemonės gali būti įtrauktos į bendrą perkamų
mokymo paslaugų kainą.
Jei su paraiška yra pateikiamas detalus projekto išlaidų pagrindimo dokumentas, jame numatomos
įsigyti mokymo priemonės ir kitas trumpalaikis turtas turėtų būti grupuojami į vienarūšes turto
(prekių) grupes (pavyzdžiui, vadovėliai, medžiagos ir pan.), nurodant orientacinius įsigyjamų
mokymo priemonių (kito turto) kiekius.
Nustatant planuojamų išlaidų tinkamumą finansuoti, svarbu įvertinti projekto biudžete pareiškėjo
nurodytų kainų realumą ir atitiktį rinkos kainoms, todėl rekomenduojama pareiškėjams nustatyti
sąlygą stambesniems pirkimams kartu su paraiška pateikti tiekėjų preliminarius komercinius
pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestinę arba vadovautis viešai skelbiamais rinkos kainų
analizės duomenimis (pavyzdžiui, interneto svetainėje www.esf.lt skelbiami duomenys
„Dažniausiai ESF projektuose numatomų prekių ir paslaugų kainų rinkos analizė“).
Jeigu paraiškos pateikimo metu pirkimas yra įvykdytas, turi būti pateikti įvykdyto pirkimo
dokumentai, sutartis su tiekėju (jei pasirašoma) ir (arba) kiti dokumentai, kuriuose nurodyta įsigytų
priemonių ir (arba) turto pavadinimas, kiekiai ir kainos.
Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos netaikomi.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Nustatant faktiškai patirtų mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimo išlaidų tinkamumą
finansuoti, gali būti prašoma pateikti šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus (arba jų kopijas):
 pirkimo procedūrų dokumentus;
 sutartis su tiekėjais;
 perdavimo–priėmimo aktus;
 nurašymo aktus, juose aiškiai nurodant, kad nurašomoms su projektu susijusios mokymo
priemonės (trumpalaikis turtas);
 sąskaitas faktūras ar lygiaverčius įrodomuosius dokumentus.
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Praktiniai patarimai:
Ar gali būti iš projekto lėšų perkamas rašalas spausdintuvams?
Taip, tačiau šiuo atveju turi būti pagrindžiama, kad spausdintuvo rašalas bus naudojamas
projekto veikloms vykdyti, pavyzdžiui, gali būti pateiktas įsakymas (pažyma) dėl rašalo naudojimo
projekto veikloms, nurodant spausdintuvo pavadinimą (identifikacinį numerį).
1.5. Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šiai biudžeto išlaidų eilutei priskiriamos ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos,
pavyzdžiui, patentų, patentinių teisių, licencijų, prekių ženklų, autorių ir gretutinių teisių,
standartinės programinės įrangos įsigijimo išlaidos, intelektinės nuosavybės, atsiradusios projekto
įgyvendinimo metu, apsaugos išlaidos (patentų registravimo, jų galiojimo pratęsimo) ir pan.
Programinės įrangos įsigijimo išlaidos priskiriamos šiai biudžeto išlaidų kategorijai tada, kai
perkamas rinkoje esantis standartinis produktas. Jeigu projekto vykdytojas (partneris) samdo
paslaugos teikėją specialiai jam skirtai (pritaikytai) programinei įrangai sukurti, jos įsigijimo
išlaidos nurodomos 1.3 biudžeto išlaidų eilutėje.
Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos netaikomi.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Nustatant faktiškai patirtų ilgalaikio nematerialiojo turto pirkimo išlaidų tinkamumą finansuoti, gali
būti prašoma pateikti šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus (arba jų kopijas):
 pirkimo procedūrų dokumentus;
 sutartis su tiekėjais;
 perdavimo–priėmimo aktus;
 patentus, licencijas, sertifikatus, nuosavybės teisės įrodymo dokumentus;
 sąskaitas faktūras ar lygiaverčius įrodomuosius dokumentus;
 dokumentus, kuriais įrodomas turto priskyrimas projektui (jeigu turto priskyrimas projektui
nenumatytas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje arba sutartyje su tiekėju).

1.6. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija)
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šiai biudžeto išlaidų eilutei priskiriamos tiesioginėms projekto veikloms įgyvendinti būtino ir
projekto vykdytojui (partneriui) priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu:
 šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos ES arba ne ES valstybių institucijų lėšos, dėl kurių
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ES fondų bendrai finansuojamam turtui lėšos būtų skiriamos ne vieną kartą;
 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos apskaičiuotos pagal projekto vykdytojo (partnerio)
patvirtintus nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus, parengtus remiantis Lietuvos
Respublikos teisės aktais;
 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dydis pagrindžiamas dokumentais, kuriais
patvirtinama apskaičiuota nusidėvėjimo (amortizacijos) suma;
 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos turi būti patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
Tinkamomis finansuoti laikomos tiek ilgalaikio materialiojo (pavyzdžiui, baldų, įrangos, įrenginių,
specializuotų transporto priemonių, infrastruktūros, nekilnojamojo turto), tiek ilgalaikio
nematerialiojo (pavyzdžiui, programinės įrangos) turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.
Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų patirtos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos gali
būti laikomos tinkamomis finansuoti tik kaip projekto vykdytojo (partnerio) nuosavas įnašas.
Jeigu projekto reikmėms naudojama tik dalis ilgalaikio turto (pavyzdžiui, pastato dalis), tinkamoms
finansuoti išlaidoms pro rata principu priskiriamos tik tos turto dalies nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos.
Jeigu kartu su paraiška yra pateikiamas detalus projekto išlaidų pagrindimo dokumentas ir jeigu
projekto vykdytojas (partneris) visoms arba daliai projekto veiklų įgyvendinti numato samdyti
paslaugų teikėją (-us), detaliame projekto išlaidų pagrindimo dokumente turėtų būti aiškiai
nurodyta, ar šioms veikloms vykdyti bus naudojamas projekto vykdytojo (partnerio) ilgalaikis
turtas, kurio nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas prašoma kompensuoti. Jeigu taip, į perkamų
paslaugų kainą negali būti įskaičiuojamos tokio veikloms įgyvendinti reikalingo turto nuomos
išlaidos.
Detaliame projekto išlaidų pagrindimo dokumente pareiškėjai turėtų pateikti ilgalaikio turto, kurio
nusidėvėjimą (amortizaciją) priskiria tinkamoms finansuoti išlaidoms, sąrašą.
Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos netaikomi.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Nustatant faktiškai patirtų turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų tinkamumą finansuoti, būtina
įvertinti, ar turtas (jo dalis), kurio nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas prašoma kompensuoti, iš
tiesų buvo naudojamas projekto reikmėms, ar sąnaudos patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu
ir ar nudėvimam turtui įsigyti nebuvo naudojamos ES arba ne ES valstybių institucijų lėšos, dėl
kurių ES fondų bendrai finansuojamam turtui lėšos būtų skiriamos ne vieną kartą.
Nustatant nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų tinkamumą finansuoti, gali būti prašoma pateikti
šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus:
 pažymą dėl įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudų apskaičiavimo, pateikiamą Rekomendacijų 4 priede;
 pirmą kartą prašant pripažinti išlaidas tinkamomis finansuoti: projekto vykdytojo (partnerio)
pažymą, kurioje nurodoma, iš kokių lėšų buvo įsigytas nudėvimas turtas, įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina, kuria turtas buvo užregistruotas apskaitoje (arba turto įsigijimo
dokumentai), turto atidavimo eksploatuoti aktą, įstaigos (įmonės, organizacijos) vadovo
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įsakymą dėl ilgalaikio turto priskyrimo projektui, įstaigos (įmonės, organizacijos) vadovo
įsakymą dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodikos, turto priskyrimo
ilgalaikiam turtui.
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomas ir projekto vykdytojui (partneriui) priklausančio turto,
kurį projekto vykdytojas gavo neatlygintinai (dovanų, perdavimo, mainų būdu dar pan.) ar
pasigamino, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas turi būti apskaičiuotas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta metine nusidėvėjimo (amortizacijos) norma. Tačiau jei
projekto vykdytojas nusidėvėjimą (amortizaciją) skaičiuoja ne pagal Lietuvos Respublikos pelno
mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 1 priede ar viešojo sektoriaus ilgalaikio turto
nusidėvėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) normatyvus, ir pateikia įrodymus, kad, neprieštaraujant nustatytai įstaigos apskaitos
politikai, taip nusidėvėjimas skaičiuojamas ne tik projektui priskirto, bet ir kito įstaigos turto,
nusidėvėjimo išlaidos gali būti laikomos tinkamomis finansuoti.

1.7. Turto nuoma
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Išlaidos traukiamos į 1.3 biudžeto išlaidų kategoriją „Paslaugos“, kadangi nuoma yra paslauga.

1.8. Viešinimas
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Projekto viešinimo veikla skirta vykdomam projektui, jo veikloms, veiklose dalyvaujančiai tikslinei
grupei, projekto teikiamai naudai, gerajai patirčiai ir rezultatams pristatyti tikslinėms grupėms ir
visuomenei, pabrėžiant ES fondų finansavimą projektui pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programą.
Šiai biudžeto išlaidų eilutei priskiriamos informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimo
išlaidos (pavyzdžiui, skelbimams, informavimo ir viešinimo leidiniams, pranešimams
žiniasklaidoje, informacijai internete, lipdukams, vėliavėlėms), viešinimo renginių išlaidos
(įskaitant viešinimo renginiams reikalingų patalpų ir įrangos nuomą), su projekto pristatymu
susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui). Tinkamomis finansuoti
laikomos aiškinamųjų ir informacinių stendų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, jeigu
tenkinami kiti nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudoms taikomi išlaidų tinkamumo finansuoti
reikalavimai. Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo ir viešinimo priemonėse turi
būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklas pagal finansų ministro 2007 m.
gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-366 „Dėl Europos Sąjungos 2007–2013 metų struktūrinės paramos
ženklo pavyzdžių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 134-5434) patvirtintus pavyzdžius. 2007–2013 m.
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ES struktūrinės paramos grafinio stiliaus gairėse, skelbiamose interneto
www.esparama.lt, pateikiamos rekomendacijos, kaip šiuos pavyzdžius naudoti.

svetainėje

Šioje biudžeto išlaidų eilutėje taip pat nurodomos informavimo ir viešinimo paslaugų, kurioms
vykdyti samdomas paslaugų teikėjas, išlaidos.
Fiksuotosios sumos ir fiksuotieji įkainiai pagal šią biudžeto išlaidų eilutę gali būti taikomi
atsižvelgiant į viešinimo veiklų pobūdį. Pavyzdžiui, viešinimo renginiams gali būti nustatytos
fiksuotosios sumos. Fiksuotųjų sumų taikymas renginiams plačiau aprašytas 1.9 biudžeto išlaidų
eilutės apraše.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Nustatant faktiškai patirtų informavimo ir viešinimo išlaidų tinkamumą finansuoti, gali būti
prašoma pateikti šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus (arba jų kopijas):
 pirkimo procedūrų dokumentus;
 sutartis su prekių tiekėjais ir (arba) paslaugų teikėjais (įskaitant autorines sutartis);
 prekių ir (arba) paslaugų perdavimo–priėmimo aktus;
 viešinimo renginių dalyvių sąrašus;
 informavimo ir viešinimo priemonių pavyzdžius, kopijas arba nuotraukas;
 sąskaitas faktūras ar lygiaverčius įrodomuosius dokumentus.
Nustatant aiškinamųjų ir informacinių stendų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų tinkamumą
finansuoti, gali būti prašoma pateikti 1.6 biudžeto išlaidų eilutės apraše nurodytus išlaidų
pagrindimo dokumentus.
Jei taikomi fiksuotieji įkainiai arba fiksuotosios sumos, projekto vykdytojas turi pateikti fiksuotojo
įkainio kiekybinio rezultato pasiekimo įrodymo dokumentus arba dokumentus, kuriais įrodomas
veiklos rezultato ir jo požymių pasiekimas. Konkretūs teiktini dokumentai nustatomi atsižvelgiant į
išlaidų, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai arba fiksuotosios sumos, pobūdį. Reikalingų pateikti
dokumentų dėl viešinimo renginio pavyzdžiai nurodyti 1.9 biudžeto išlaidų eilutės apraše.

1.9. Kita
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šiai biudžeto išlaidų eilutei priskiriamos kitose šios biudžeto išlaidų kategorijos eilutėse
nenurodytos vykdymo išlaidos (prireikus, gali būti kuriamos papildomos biudžeto eilutės, pvz.,
1.10 „Kita“; 1.11 „Kita“ ir t.t.).
Šiai biudžeto išlaidų eilutei gali būti priskiriamos tiesioginėms projekto veikloms vykdyti
reikalingo turto finansinės nuomos (lizingo) įmokos, kiek tai neprieštarauja Išlaidų ir finansavimo
reikalavimų atitikties taisyklių 21.1 ir 21.3 punktams.
Šiai biudžeto išlaidų eilutei nepriskiriamos administracinių patalpų ir administraciniams tikslams
naudojamo turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos – jos laikomos netiesioginėmis išlaidomis ir
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finansuojamos iš 5-os biudžeto išlaidų kategorijos.
Tinkamomis finansuoti laikomos tik finansinės nuomos (lizingo) nuomojamo daikto vertės įmokos,
jei finansinės nuomos (lizingo) sutartyse numatyta didžiausia suma, atitinkanti finansavimo
reikalavimus, neviršija išnuomoto turto rinkos vertės finansinės nuomos (lizingo) sutarties
sudarymo momentu. Kitos su finansinės nuomos (lizingo) sutartimi susijusios išlaidos (palūkanų
sąnaudos, kompensuotini mokesčiai, neapibrėžti nuompinigiai, draudimo išlaidos, kitos papildomos
išlaidos) nėra tinkamos finansuoti.
Jeigu projekto reikmėms naudojama tik dalis finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamo turto arba
tas pats turtas naudojamas ne tik projekto tiesioginėms veiklos vykdyti, finansinės nuomos (lizingo)
išlaidos tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms priskiriamos pro rata principu.
Šiai biudžeto išlaidų eilutei gali būti priskiriamos tokios projekto vykdymo išlaidos kaip papildomų
praktikų apmokėjimo, studento (mokinio) krepšelio, studijų norminės kainos išlaidos, projekto
tiesioginėms veiklos vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo ir (ar) ryšio paslaugų išlaidos ir pan.
Taip pat šiai biudžeto išlaidų eilutei gali būti priskiriamos tarptautinio partnerio ar svečio iš
užsienio kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.
Šiai biudžeto išlaidų eilutei taip pat priskiriamos projekto vykdymo išlaidos, kurioms taikomi
fiksuotieji įkainiai arba fiksuotosios sumos, kai projekto vykdytojas pats įgyvendina veiklą (t. y
visiškai kontroliuoja veiklos valdymą ir įgyvendinimą), kaip nustatyta Europos Komisijos gairių
įvadinio skyriaus 4.2 dalies pirmojoje pastraipoje, tačiau dalį veiklai įgyvendinti reikalingų
paslaugų ar prekių perka iš atskirtų tiekėjų, kai šių išlaidų negalima vienareikšmiškai priskirti kitai
biudžeto eilutei.
Pavyzdžiui, papildomų praktikų apmokėjimo, studento (mokinio) krepšelio, studijų norminės kainos
išlaidos gali būti nustatomos ir apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius. Fiksuotieji įkainiai ir jų
dydžiai gali būti nustatomi remiantis atlikto reprezentatyvaus tyrimo duomenimis arba
vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, arba nustatomi konkrečiam
projektui projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu (jei tokia galimybė nustatyta PFSA).
Pavyzdžiui, šioje biudžeto išlaidų eilutėje gali būti nurodomos projekto renginio išlaidos,
apmokamos taikant fiksuotąją sumą. Projekto renginiui finansuoti fiksuota suma gali būti
nustatoma tuo atveju, jeigu už renginio organizavimą ir įgyvendinimą atsakingas pats projekto
vykdytojas (projekto vykdytojas pats kviečia ir registruoja dalyvius, samdo lektorius, sudaro
sutartis su paslaugų teikėjais dėl patalpų, įrangos nuomos, dalyvių maitinimo ir pan., t. y. iš
paslaugų teikėjo nėra perkamas visas renginio organizavimo paketas.
Veiklai vykdyti reikalingos projekto vykdytojo (partnerio) darbuotojų darbo užmokesčio ir
susijusios darbdavio išlaidos bei komandiruočių išlaidos traukiamos į apskaitą kaip fiksuotojo
įkainio arba fiksuotosios sumos dalis ir negali būti nurodytos kitoje biudžeto išlaidų kategorijoje
(eilutėje).
Pavyzdžiui, fiksuotąsias sumas galima taikyti tarptautinio partnerio (svečio) iš užsienio kelionių ir
apgyvendinimo išlaidoms (į kurias įeina kelionės ir apgyvendinimo išlaidos). Galimi pagal
fiksuotąją sumą apmokamos veiklos požymiai:
o nustatytas vizito tikslas;
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o nustatytas kelionės maršrutas;
o nustatyta vizito vieta;
o minimalus Lietuvoje nakvotų naktų skaičius.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Šioje biudžeto išlaidų eilutėje nurodytos išlaidos, kaip ir kitos išlaidos, privalo būti pagrįstos
atitinkamais išlaidų pagrindimo dokumentais. Kadangi pagal savo pobūdį dalis šių išlaidų gali būti
laikomos turto ar paslaugų pirkimo išlaidomis, joms pagrįsti būtini tokie patys dokumentai kaip ir
kitoms tokio pobūdžio projekto išlaidoms.
Nustatant faktiškai patirtų turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidų tinkamumą finansuoti, gali būti
prašoma pateikti šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus (arba jų kopijas):
 pirkimo procedūrų dokumentus;
 finansinės nuomos (lizingo) sutartis;
 sąskaitas faktūras ar lygiaverčius įrodomuosius dokumentus.
Jei taikomi fiksuotieji įkainiai arba fiksuotosios sumos, projekto vykdytojas turi pateikti fiksuotųjų
įkainių kiekybinio rezultato pasiekimo įrodymo dokumentus arba dokumentus, kuriais įrodomas
veiklos rezultato ir jo požymių pasiekimas. Konkretūs teiktini dokumentai nustatomi atsižvelgiant į
išlaidų, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai arba fiksuotosios sumos, pobūdį.
Taikant fiksuotuosius įkainius (pavyzdžiui, papildomoms praktikoms apmokėti, studento (mokinio)
krepšelio, studijų norminės kainos išlaidoms pagrįsti ir pan.) kaip fiksuotojo įkainio kiekybinio
rezultato pasiekimo įrodymo dokumentą rekomenduojama prašyti pateikti su įgyvendinančiąja
institucija suderintos formos suvestinę pažymą.
Jei taikomos fiksuotosios sumos renginio išlaidoms apmokėti, projekto vykdytojas turi pateikti
dokumentus, kuriais įrodomas veiklos rezultato (pavyzdžiui, renginio) ir jo požymių (pavyzdžiui,
renginio tikslo, minimalaus renginio dalyvių skaičiaus, renginio vietos ir renginio trukmės ar kt.)
pasiekimas, pavyzdžiui:
 renginio darbotvarkę ar programą, kurioje nurodoma renginio vieta ir trukmė;
 renginio dalyvių sąrašą arba lankomumo suvestinę pažymą.
Jei taikomos fiksuotosios sumos tarptautinio partnerio (svečio) iš užsienio kelionių ir
apgyvendinimo išlaidoms apmokėti, projekto vykdytojas turėtų pateikti dokumentus, kuriais
įrodomas veiklos rezultato (svečio vizito) ir veiklos rezultato požymių pasiekimas, pavyzdžiui:
 projekto vykdytojo vadovo pažymą, kurioje nurodytas atvykusio asmens misijos tikslas,
trukmė, kelionės maršrutas, misijos vieta, Lietuvoje nakvotų naktų skaičius;
 svečio atvykimo rezultato pagrindimo dokumentą – kelionės ataskaitą arba konferencijos
(renginio) programą ar lygiavertį kelionės rezultato pagrindimo dokumentą;
 kitus dokumentus (jeigu reikalinga) veiklos rezultato požymių pasiekimui pagrįsti.
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2. Biudžeto išlaidų kategorija. Projekto dalyvių išlaidos
2.1. Dirbančiųjų darbo užmokestis
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šiai biudžeto išlaidų eilutei priskiriamas projekto dalyviams (įskaitant projekto dalyvius, kurie nėra
projekto vykdytojo (partnerio) darbuotojai) planuojamas apskaičiuoti ir išmokėti darbo užmokestis
bei išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams (socialinio draudimo
mokesčiai ir įmokos garantiniam fondui).
Darbo užmokestis suprantamas taip, kaip nurodyta 1.1 biudžeto išlaidų eilutės apraše.

Išlaidos projekto dalyvių darbo užmokesčiui už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių
dienomis, darbo užmokestis už kasmetines atostogas, išlaidos kompensacijoms už nepanaudotas
atostogas, išlaidos premijų, pašalpų išmokoms, išeitinėms išmokoms, įmokoms į pensijų ir kitus
fondus (išskyrus privalomas įmokas) laikomos netinkamomis finansuoti, jeigu ES ir (ar) Lietuvos
Respublikos teisės aktuose (pvz., valstybės pagalbos schemoje, finansavimo sąlygų apraše ir pan.)
nenustatyta kitaip.
Projekto dalyvių darbo užmokesčio ir susijusios išlaidos gali būti laikomos tinkamomis finansuoti
kaip projekto vykdytojo (partnerio) nuosavo (privataus) įnašo dalis, jei neviršija šio įnašo dydžio.
Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis laikoma tik ta darbo užmokesčio išlaidų dalis,
kuri yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose
(pavyzdžiui, mokymuose). Savarankiškai besimokančiųjų darbo užmokestis bei išlaidos su darbo
santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams yra netinkamos finansuoti išlaidos.
Projektą vykdantys asmenys ir (arba) projektą administruojantys asmenys veiklų vykdymo arba
administravimo metu negali būti laikomi projekto dalyviais. Jeigu šie asmenys priskiriami projekto
tikslinei grupei, jie gali būti laikomi projekto dalyviais ir dalyvauti projekto veiklose tuo metu, kai
neatlieka projektą vykdančio ir (arba) administruojančio personalo funkcijų. Tokiu atveju projektą
vykdančio asmens darbo užmokestis nurodomas 1.1 biudžeto išlaidų eilutėje, projektą
administruojančių asmenų darbo užmokestis finansuojamas iš netiesioginių išlaidų.
Bendra planuojamų patirti darbo užmokesčio išlaidų suma nurodoma tam skirtoje projekto biudžeto
išlaidų eilutėje. Jeigu kartu su paraiška yra pateikiamas detalus projekto išlaidų pagrindimo
dokumentas, nurodomas planuojamas projekto dalyvių skaičius, valandų (dienų) skaičius, už kurį
numatoma kompensuoti darbo užmokestį, bei kompensuojamo darbo užmokesčio dydžiai.
Pareiškėjams reikėtų rekomenduoti, kad skaičiuodami planuojamą vidutinį įkainį jie realiai
įvertintų galimą įkainio kitimą projekto įgyvendinimo metu, pavyzdžiui, planuojamas atlyginimų
didinimas (mažinimas), minimalaus darbo užmokesčio didėjimas (mažėjimas) ir pan.
Projekto dalyvių darbo užmokesčiui gali būti taikomi fiksuotieji įkainiai. Fiksuotųjų įkainių
taikymas darbo užmokesčiui plačiau aprašytas 1.1 biudžeto išlaidų eilutės apraše.
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Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Nustatant faktiškai patirtų projekto dalyvių darbo užmokesčio išlaidų tinkamumą finansuoti, turi
būti pateikiami šie išlaidų pagrindimo dokumentai:
 pažyma dėl projektų dalyvių darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo, kurios forma
pateikiama Rekomendacijų 13 priede.
 pažyma dėl trečiųjų šalių projektų dalyvių darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo,
kurios forma pateikiama Rekomendacijų 14 priede.
Taip pat gali būti prašoma pateikti šiuos dokumentus (arba jų kopijas):
 dokumentus, kuriuose nustatomos asmenų darbo funkcijos ir darbo užmokestis, pavyzdžiui,
darbo sutartis arba jų išrašus, projekto vykdytojo (partnerio) vadovo įsakymą ar potvarkį dėl
darbuotojų siuntimo į mokymus ar dalyvavimo kitose tiesioginėse projekto veiklose;
 dokumentinius įrodymus apie asmenų darbo laiką, kurio metu jie dalyvavo tiesioginėse
projekto veiklose (pavyzdžiui, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, mokymo dalyvių sąrašus,
kurių forma pateikiama Rekomendacijų 3 priede, dalyvių mokymų lankomumo suvestinę,
kurios forma pateikiama Rekomendacijų 7 arba 8 priede).
Fiksuotųjų įkainių taikymas darbo užmokesčiui plačiau aprašytas 1.1 biudžeto išlaidų eilutės
apraše.

2.2. Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šiai biudžeto išlaidų eilutei priskiriamos projekto dalyvių (įskaitant projekto dalyvius, kurie nėra
projekto vykdytojo (partnerio) darbuotojai) kelionių, komandiruočių ir dalyvavimo renginiuose
išlaidos.
Komandiruočių išlaidos kompensuojamos 1.2 biudžeto išlaidų eilutės apraše nustatyta tvarka.
Jeigu projekto dalyvis (projekto dalyvis, kuris nėra projekto vykdytojo (partnerio) darbuotojas) nėra
siunčiamas į komandiruotę, jam pagal faktines išlaidas (pateikus išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo
įrodymo dokumentus) gali būti apmokamos (kompensuojamos) kelionių, gyvenamojo ploto
nuomos, vykstančiųjų į užsienį draudimo, dalyvavimo renginiuose ir pan. išlaidos.
Keliaujant organizacijai priklausančiu transportu arba į kelionę (komandiruotę) vykstančio asmens
nuosavu transportu, gali būti atlyginamos faktiškai sunaudotų degalų išlaidos.
Jeigu projekto dalyviams dienpinigiai nemokami, šių asmenų maitinimo renginių metu išlaidos gali
būti laikomos tinkamomis finansuoti ir priskiriamos šiai biudžeto išlaidų eilutei.
Jeigu kartu su paraiška yra pateikiamas detalus projekto išlaidų pagrindimo dokumentas, jame
nurodomas preliminarus komandiruočių (kelionių, renginių) skaičius, vieta, trukmė ir paskirtis bei
pagrįstas jų poreikis.
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Projekto dalyvių komandiruotėms ir kelionėms gali būti taikomi fiksuotieji įkainiai arba
fiksuotosios sumos. Fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų taikymas komandiruotėms ir kelionėms
plačiau aprašytas 1.2 biudžeto išlaidų eilutės apraše.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Nustatant faktiškai patirtų projekto dalyvių kelionių, komandiruočių ir dalyvavimo renginiuose
išlaidų tinkamumą finansuoti, gali būti prašoma pateikti šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus (arba
jų kopijas):
 projekto vykdytojo (partnerio, trečiosios šalies) vadovo įsakymą ar potvarkį dėl darbuotojų
komandiruočių, kuriame turėtų būti nurodytas komandiruojamas asmuo, komandiruotės
tikslas, trukmė, vieta, numatomos apmokėti išlaidos ir jų apmokėjimo šaltinis;
 dalyvių kelionių, komandiruočių ir dalyvavimo renginiuose išlaidų suvestinę pažymą,
kurios forma pateikiama Rekomendacijų 12 priede;
 užsienio kelionių: kelionės rezultato pagrindimo dokumentus – kelionės ataskaitą (asmeninę
arba bendrą grupės vadovo visai grupei), seminaro išklausymo pažymėjimą ir (arba)
pažymėjimų suvestinę, seminaro (renginio) programą ar kitus dokumentus priklausomai nuo
kelionės tikslo;
 pirkimo procedūrų dokumentus;
 avanso apyskaitas ar lygiaverčius įrodomuosius dokumentus;
 vykstančiųjų į užsienį kelionės draudimo dokumentus, vizas;
 sąskaitas faktūras ar lygiaverčius įrodomuosius dokumentus;
bei papildomai:
Keliaujant viešuoju transportu:
 kelionės bilietus (elektroninius kelionės bilietus) (jeigu taikoma – ir pirkimo dokumentus).
Keliaujant automobiliu:
 automobilio nuomos ar panaudos sutartį (jeigu taikoma) (jeigu taikoma – ir pirkimo
dokumentus);
 projekto vykdytojo (partnerio, trečiosios šalies) vadovo įsakymą ar potvarkį dėl degalų
sunaudojimo normų patvirtinimo;
 automobilio kelionės lapus arba kitą lygiavertį įrodomąjį dokumentą.
Viešbučių ar kitų nakvynės įstaigų dokumentuose (sąskaitose) turi būti nurodomas nakvojusių
asmenų ir nakvotų naktų skaičius ir datos.
Jei pateikiamos sąskaitos už projekto dalyvių maitinimą, turi būti pateiktas ir renginio dalyvių
sąrašas bei maitintų asmenų ir maitinimų skaičius (pavyzdinė renginio dalyvių sąrašo forma
pateikiama Rekomendacijų 3 priede). Sąskaitose (suteiktų paslaugų aktuose) už projekto dalyvių
maitinimą turi būti nurodomas maitintų asmenų skaičius.
Rekomenduojama, kad degalų įsigijimo data nebūtų vėlesnė nei grįžimo iš kelionės
(komandiruotės) data. Jeigu projekto dalyvis nėra siunčiamas į komandiruotę, tačiau į projekto
veiklas ir (ar) iš jų keliauja keletą dienų iš eilės be pertraukos (pvz., pirmyn atgal į mokymus į kitą
Lietuvos miestą), degalų įsigijimo data negali būti vėlesnė negu paskutinės kelionės dienos data.
Pavyzdžiui, jeigu projekto dalyvis važinėja į 5 dienų mokymus 2011m. gruodžio 12–16 d. į kitą
Lietuvos miestą ir į ši miestą važiuoja ir grįžta atgal kiekvieną dieną, degalų įsigijimo data negali
būti vėlesnė negu paskutinės kelionės data, t. y. 2011 m. gruodžio 16 d.
Degalų sunaudojimo normos turi būti nustatomos atsižvelgiant į Automobilių kuro normų
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nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1995 m. spalio 12
d. įsakymu Nr. 405 (Žin.,1995, Nr. 85-1933), ir apskaičiuojamos vadovaujantis įmonėje (įstaigoje,
organizacijoje) patvirtinta tvarka.
Fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų taikymas komandiruotėms ir kelionėms plačiau aprašytas 1.2
biudžeto išlaidų eilutės apraše.

2.3. Kitos išlaidos (pavyzdžiai)
Šiai biudžeto išlaidų eilutei gali būti priskiriamos kitos pačių projekto dalyvių, jų darbdavio ar
mokymo, mokslo ir studijų institucijos išlaidos, susijusios su šių asmenų dalyvavimu projekto
veiklose.
Tokių išlaidų pavyzdžiai: mokymo stipendijos (Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
SADM) administruojamoms priemonėms), stipendijų išmokos profesinio mokymo, mokslo ir
studijų institucijų studentams (Švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) administruojamoms
priemonėms), projekto dalyvių vaikų ar kitų globojamų asmenų priežiūros išlaidos, sveikatos
patikrinimo išlaidos, darbo vietų steigimo subsidijavimo, projekto dalyviams apgyvendinti skirtų
patalpų eksploatavimo ir pan. išlaidos, taip pat dalyvių išlaidos, apmokamos pagal fiksuotuosius
įkainius arba fiksuotąsias sumas, jeigu jų neįmanoma vienareikšmiškai priskirti kitai biudžeto
eilutei.
Planuojamos kitos dalyvių išlaidos nurodomos tam skirtoje projekto biudžeto išlaidų eilutėje,
patikslinant jų pobūdį (pavyzdžiui, mokymo stipendijų išlaidos). Rekomenduojama prašyti detalaus
projekto išlaidų pagrindimo, pavyzdžiui, mokymo stipendijų išlaidoms pagrįsti nurodyti stipendijas
gaunančių projekto dalyvių skaičių, dienų, už kurias bus mokamos stipendijos, skaičių, stipendijų
dydžius.
Mokymo stipendijų išmokos (SADM priemonėms).
Rekomenduojama, kad mokymo stipendijų išmokos būtų laikomos tinkamomis finansuoti
išlaidomis, jeigu jos mokamos asmenims, priklausantiems šioms tikslinėms grupėms: bedarbiai,
socialinės atskirties ar nedarbo riziką patiriantys asmenys, neįgalieji.
Mokymo stipendijos išmoka bedarbiui laikoma tinkamomis finansuoti išlaidomis vadovaujantis
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 (Žin., 2009, Nr. 98-4133) patvirtintu
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarko aprašu.
Mokymo stipendijų išmokas kitiems asmenims rekomenduojama laikyti tinkamomis finansuoti
išlaidomis tik jeigu už mokymuose praleistą laiką jie negauna darbo užmokesčio.
Stipendijų išmokos profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų studentams (ŠMM
priemonėms).
Tinkamomis finansuoti išlaidomis rekomenduojama laikyti stipendijų išmokas profesinio mokymo,
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mokslo ir studijų institucijų studentams už laiką, kurį jie dalyvauja tiesioginėse projekto veiklose
studijų metu arba atlikdami praktiką organizacijose (įmonėse, įstaigose). Stipendijų dydžiai
nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Stipendijų dydžiai gali būti padidinti
darbo rinkoje paklausių specialybių profesinio mokymo įstaigų moksleiviams, jei tokių specialybių
sąrašas bus patvirtintas teisės aktu.
Projekto dalyvių vaikų ar kitų globojamų asmenų priežiūros išlaidos
Tinkamomis finansuoti išlaidomis rekomenduojama laikyti išmokas už kartu su projekto dalyviu
gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų, neįgaliųjų ar senyvo amžiaus (70 ir daugiau metų)
asmenų priežiūrą tuo metu, kai projekto dalyvis dalyvauja tiesioginėse projekto veiklose (įskaitant
kelionėje į projekto vykdymo vietą ir atgal sugaištą laiką).
Mokymo stipendijų, kitų stipendijų, globojamų asmenų priežiūros išlaidos ar kitos panašaus
pobūdžio dalyvių išlaidas rekomenduojama nustatyti ir apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius
(ypač tais atvejais, jeigu stipendijų dydžiai nenustatyti kitais teisės aktais). Fiksuotieji įkainiai ir jų
dydžiai gali būti nustatomi remiantis atlikto reprezentatyvaus tyrimo duomenimis (pavyzdžiui,
įvertinus pagal ankstesnius kvietimus išmokėtų stipendijų ar išmokų vidutinius dydžius, įvertinus
panašių stipendijų ar išmokų dydžius) arba vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės
aktais.
Tarptautinio partnerio (svečio) iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidoms gali būti taikomos
fiksuotosios sumos. Jų taikymas plačiau aprašytas 1.9 biudžeto išlaidų eilutės apraše.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, kuriuos prašoma pateikti faktiškai
patirtų išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti, priklauso nuo patirtų išlaidų pobūdžio.
Stipendijų išmokų išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti rekomenduojama prašyti pateikti pažymą,
kurioje nurodomas stipendijas gavusių asmenų sąrašas, dienų skaičius, už kurias mokėtos
stipendijos, priskaičiuotų ir išmokėtų stipendijų sumos bei paaiškinimas, kuriose projekto veiklose
ir kuriuo metu dalyvavo konkretus asmuo (pavyzdinė forma pateikiama Rekomendacijų 5 priede).
Vaikų ar kitų globojamų asmenų priežiūros išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti (jei nustatytas
vienodo dydžio įkainis) rekomenduojama prašyti pateikti įrodymo dokumentus apie vaikus ar kitus
globojamus asmenis (pavyzdžiui, globojamo asmens gimimo liudijimą (pasą), neįgaliojo
pažymėjimą, rašytinį pareiškimą apie vaikus (globojamus asmenis) ir jų gyvenamąją vietą) ir
pažymą, kurioje nurodomas projekto dalyvių ir jų globojamų asmenų sąrašas, projekte dalyvautų
valandų skaičius, priskaičiuotos ir išmokėtos sumos bei paaiškinimas, kuriose projekto veiklose bei
kuriuo metu dalyvavo konkretus asmuo (pavyzdinė forma pateikiama Rekomendacijų 6 priede).
Kitos išlaidos turi būti pagrįstos įprastiniais išlaidų pagrindimo (tiekėjų sąskaitomis faktūromis ar
lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais) ir apmokėjimo įrodymo dokumentais.
Taikant fiksuotuosius įkainius stipendijų ar globojamų asmenų priežiūros ar panašaus pobūdžio
dalyvių išlaidoms kaip fiksuotojo įkainio kiekybinio rezultato pasiekimo įrodymo dokumentą
rekomenduojama prašyti pateikti su įgyvendinančiąja institucija suderintos formos suvestinę
pažymą (žr. pavyzdį Rekomendacijų 15 priede).
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Fiksuotųjų įkainių ir fiksuotųjų sumų taikymas tarptautinio partnerio (svečio) iš užsienio kelionių,
ir apgyvendinimo išlaidoms plačiau aprašytas 1.9 biudžeto išlaidų eilutės apraše.

3. Biudžeto išlaidų kategorija. Kryžminis finansavimas
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šiai biudžeto išlaidų kategorijai priskiriamos išlaidos tiesioginėms ir netiesioginėms projekto
veikloms, patenkančioms į ERPF paramos sritį, finansuoti, kurios yra tiesiogiai susijusios ir būtinos
tinkamam projekto įgyvendinimui ir numatytos PFSA.
Šios išlaidos negali viršyti 10 proc. ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
limito kiekvienam veiksmų programos prioritetui. PFSA nustatoma viršutinė kryžminio
finansavimo riba, kuri taikoma visiems pagal tą priemonę finansuojamiems projektams. PFSA
nustatyti procentiniai kryžminio finansavimo ir (ar) kitų biudžeto išlaidų eilučių dydžio apribojimai
(išskyrus taikomus netiesioginėms išlaidoms) taikomi tik paraiškos vertinimo metu bei tais atvejais,
kai projekto vykdytojas inicijuoja projekto sutarties keitimą, siekdamas padidinti šias išlaidas.
Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos kryžminio
finansavimo ir (ar) kitos išlaidos, kurioms buvo nustatytas apribojimas, nėra mažinamos, jei
sumažinus ar nepanaudojus kitų projekto išlaidų, jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija
PFSA nustatytą maksimalų procentinį dydį. Pavyzdžiui, jeigu bendrai projekte panaudojama
mažiau nei 100 proc. visų projektui skirtų lėšų, o kryžminiam finansavimui skirtos lėšos
panaudojamos pilnai, tai PFSA nustatytas apribojimas netaikomas.
Išlaidos šioje biudžeto išlaidų kategorijoje gali būti skirstomos ir priskiriamos šioms biudžeto
išlaidų eilutėms:
 pastatų ir kitų statinių statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, griovimo, inžinerinių
tinklų ir įrenginių montavimo ir susijusios išlaidos (projektavimo ekspertizių, statybos
leidimo dokumentų, pastato (statinio) inventorizacijos, teisinės registracijos išlaidos ir pan.)
(šios išlaidos nurodomos 3.1 biudžeto išlaidų eilutėje „Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis
remontas“);
 paprastojo remonto ir susijusios išlaidos (šios išlaidos nurodomos 3.2 biudžeto išlaidų
eilutėje „Einamasis remontas“);
 įrangos, įrenginių, baldų ir kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos (šios išlaidos
nurodomos 3.3 biudžeto išlaidų eilutėje „Ilgalaikio turto įsigijimas“). Jei turtas yra
įsigyjamas kaip mokymo priemonė, jis turėtų būti naudojamas išimtinai mokymo tikslams;
 kitos veiklų, priskiriamų prie ERPF finansavimo sričių, išlaidos, pavyzdžiui, infrastruktūros,
specializuotų transporto priemonių, būtinų projekto tikslams ir (ar) uždaviniams
įgyvendinti, trumpalaikiam turtui priskiriamų įrangos, įrenginių ir baldų, žemės ir kito
nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos (šios išlaidos nurodomos 3.4 biudžeto išlaidų eilutėje
„Kita“).
Įranga ir įrenginiais, laikomas kilnojamasis materialusis turtas, naudojamas veiklai vykdyti, toks
kaip kilnojami ar stacionarūs daiktai, darbui reikalingi įrankiai, mechanizmai, aparatūra ar prietaisų
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komplektas, jei tenkinamos visos šios sąlygos:
1. esant normalioms naudojimo sąlygoms, įskaitant priežiūros ir techninės priežiūros laiką, jo
naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis nei vieni metai, išskyrus trumpalaikę įrangą;
2. naudojamas jis išlaiko savo pradinę formą ir išvaizdą;
3. jį sugadinus, pametus kai kurias dalis ar joms susidėvėjus, jį tikslingiau taisyti nei keisti
visiškai nauju;
4. jis nepraranda savo gebėjimo atlikti funkcijas net ir sujungtas į kitą sudėtingesnį vienetą.
Įrangos, įrenginių, baldų detalės ir priedai (trumpalaikis turtas), kurie naudojami išlaiko savo
pradinę formą ir išvaizdą, gali būti priskiriami kryžminio finansavimo išlaidoms ir nurodomi 3.4
biudžeto eilutėje arba, jei iš projekto lėšų neperkama įranga ir baldai, gali būti priskiriami 1.4
biudžeto eilutei.
Projektų vykdytojų ar partnerių patirtos kompensacinio atlyginimo, sumokamo Autorių teisių ir
gretutinių teisių įstatyme nustatyta tvarka už pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduodamus
civilinėje apyvartoje esančius, pagamintus Lietuvos Respublikoje ar į jos teritoriją įvežtus
atgaminimui skirtus įrenginius ir tuščias analogines ir skaitmenines garso ir audiovizualines
laikmenas (išorinius ir vidinius diskus, USB atmintines, atminties korteles, kompiuterius,
kopijavimo aparatus, CD/DVD leistuvus, mobiliuosius telefonus ir kt.), išlaidos yra tinkamos
finansuoti tik tuo atveju, jeigu projekto vykdytojas nesusigrąžina kompensacinio atlyginimo.
Jeigu tik dalis išlaidų, pagal savo pobūdį priskirtinų kryžminio finansavimo išlaidoms, yra tiesiogiai
susijusios su projektu ir būtinos jam įgyvendinti, ši dalis gali būti atskiriama faktiniu dydžiu arba
taikant pro rata principą (pavyzdžiui, atskiriant iš kryžminio finansavimo lėšų apmokamą tinkamų
finansuoti statybos išlaidų dalį nuo bendrų objekto statybos išlaidų).
Rekomendacijos kryžminio finansavimo išlaidų tinkamumui finansuoti įvertinti pateiktos
Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
finansavimo reikalavimams biudžeto išlaidų kategorijų (eilučių) „1. Žemė“, „2. Nekilnojamasis
turtas“, „3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ ir „4. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“
aprašuose.
Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos netaikomi.
Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Kryžminio finansavimo išlaidos, kaip ir kitos išlaidos, privalo būti pagrįstos atitinkamais išlaidų
pagrindimo dokumentais. Rekomendacijos dėl statybos, rekonstravimo ir remonto darbų išlaidų
pagrindimo pateiktos Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros
fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams.
4. Biudžeto išlaidų kategorija. Tiesioginės išlaidos
Šioje suminėje biudžeto išlaidų kategorijoje nurodoma visų tiesioginių projekto išlaidų suma
(1–3 biudžeto išlaidų kategorijų suma).
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5. Biudžeto išlaidų kategorija. Netiesioginės išlaidos
Planuojamų patirti išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimas
Šiai biudžeto išlaidų kategorijai priskiriamos netiesioginės išlaidos, susijusios su projekto
administravimu, siekiant užtikrinti projekto funkcionalumą.
Netiesioginės ESF finansavimo reikalavimus atitinkančios projekto išlaidos yra tokios, kurių
negalima laikyti tiesiogiai susijusiomis su projekto vykdymu ir tiesiogiai priskirtinomis tam
projektui, tačiau projekto vykdytojo (partnerio) ir jo buhalterinės apskaitos sistemoje jos yra
pažymimos ir pagrindžiamos kaip išlaidos, susijusios su tiesioginėmis finansavimo reikalavimus
atitinkančiomis išlaidomis.
Netiesioginės išlaidos, kurių negalima įtraukti į tiesioginių biudžeto išlaidų eilutes, apima šias
pagrindines išlaidų grupes:
1. Projekto administravimo išlaidas:
- projekto vykdytojo ir (arba) jo partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas (ir susijusių
darbdavio įsipareigojimų išlaidas) už laiką, dirbtą administruojant projektą;
- projektą administruojančių asmenų mokymo projekto administravimo klausimais išlaidas;
- su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidas;
- įrangos, transporto priemonių nuomos išlaidas, kai jos yra susijusios su projekto
administravimu;
- projekto administravimo paslaugų pirkimo išlaidas;
- projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir
nusipirkto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;
- kitas su projekto administravimu susijusias išlaidas.
2. Projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (arba) išvadų dėl skirtų
lėšų panaudojimo parengimo paslaugų pirkimo išlaidas.
3. Finansinių paslaugų pirkimo išlaidas (projektui vykdyti išmokamo avanso garantijos arba
laidavimo išlaidos, turto draudimo išlaidos, banko mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų
pirkimo išlaidos, įskaitant kreditinės kortelės mokestį, banko mokesčius už su projekto
įgyvendinimu susijusias finansines operacijas).
ESF projektų netiesioginės išlaidos gali būti apmokamos taikant vienodo dydžio normą.
Maksimalios vienodo dydžio normos yra nustatytos Netiesioginių projekto išlaidų taisyklėse,
atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas
lėšas. Projektams, kurių tinkamų finansuoti išlaidų suma, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas
lėšas, yra vienoda, maksimali vienodo dydžio norma gali skirtis priklausomai nuo projekto
įtraukimo į valstybės ar regionų projektų sąrašą arba kvietimo teikti paraiškas dėl projektų
finansavimo paskelbimo datos ir (arba) iš paslaugų teikėjų perkamų paslaugų išlaidų dalies.
Skirtingos vienodo dydžio normos ir (arba) skirtingos jų taikymo sąlygos yra nustatytos
projektams, kurių įtraukimo į valstybės ar regionų projektų sąrašą arba kvietimo teikti paraiškas dėl
projektų finansavimo datos patenka į šiuos intervalus:
- iki 2010 m. sausio 28 d. (imtinai):
- nuo 2010 m. sausio 29 d. iki 2011 m. birželio 30 d.;
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-

nuo 2011 m. liepos 1 d. (imtinai).

Pavyzdžiui, projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas
lėšas, sudaro 700 000 litų, o iš paslaugų teikėjų perkama paslaugų už 500 000 litų (t. y. 71,43
proc.).
Jeigu projektas įtrauktas į valstybės ar regionų projektų sąrašą 2009 m. vasario 1 d., projektui
taikoma vienodo dydžio norma negalės viršyti 18 proc. nuo tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus
kryžminiam finansavimui skirtas lėšas, t. y. 126 000 litų. Jeigu projektas į sąrašą įtrauktas 2011 m.
rugsėjo 1 d., projektui taikoma vienodo dydžio norma bus ne didesnė negu 16 proc., t. y. 112 000
litų.
PFSA gali būti nustatomos mažesnės už maksimalias vienodo dydžio normos. Konkrečiam
projektui taikoma vienodo dydžio norma yra nustatoma projekto tinkamumo finansuoti vertinimo
metu ir nurodoma projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.
Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta netiesioginių išlaidų norma ir
netiesioginių išlaidų suma gali būti mažinamos, tačiau sumažinta netiesioginių išlaidų suma negali
būti didinamos tiesioginės išlaidos (t.y. toks biudžeto perskirstymas nėra galimas). Pasikeitus
vienodo dydžio normai, netiesioginės projekto išlaidos turi būti perskaičiuotos atsižvelgiant į visą
projekto finansavimo ir administravimo sutarties laikotarpį.
Įvertinęs faktiškai patirtas išlaidas, projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti dalies išlaidų, kurioms
taikoma vienodo dydžio norma, apmokėjimo (t. y. mokėjimo prašyme nurodyti mažesnę sumą negu
apskaičiuotoji netiesioginių išlaidų suma) arba, suderinęs su įgyvendinančiąja institucija, grąžinti
netiesioginėms išlaidoms skirtas lėšas (ar jų dalį).
Projektams, kuriuose iš paslaugų teikėjų perkamų paslaugų išlaidų dydis sudaro daugiau kaip 90
proc. tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas, ir kurių projektų
sąrašas sudarytas arba kvietimo teikti paraiškas dėl projektų finansavimo data yra 2011 m. liepos 1
d. ar vėlesnė, vienodo dydžio norma nėra taikoma, o visos netiesioginės išlaidos privalo būti
pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais. Tokių projektų netiesioginės
išlaidos negali viršyti maksimalių vienodo dydžio normų, taikomų projektams, kuriuose iš paslaugų
teikėjų perkamų paslaugų dalis sudaro 60 proc. ir daugiau.
Pavyzdžiui, projekto, teikiamo pagal 2011 m. spalio 20 d. paskelbtą kvietimą teikti paraiškas dėl
projektų finansavimo, tinkamų finansuoti išlaidų suma, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas
lėšas, sudaro 1 600 000 litų, o iš paslaugų teikėjų perkama paslaugų už 1 500 000 litų (t. y. 93,75
proc.). Projekto vykdytojas visas netiesiogines projekto išlaidas privalės pagrįsti išlaidų
pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais, o bendra netiesioginių projekto išlaidų suma
negalės viršyti 160 000 litų (10 proc. nuo tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus kryžminiam
finansavimui skirtas lėšas).
Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo tvarką nustato Netiesioginių projekto
išlaidų taisyklės.
Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios sumos netaikomi.
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Tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimas
Kai netiesioginės projekto išlaidos apmokamos naudojant vienodo dydžio normą, tinkamų
finansuoti netiesioginių projekto išlaidų suma apskaičiuojama pripažintą tinkamų finansuoti
tiesioginių projekto išlaidų sumą, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas, padauginus iš
projektui taikomos vienodo dydžio normos.
Projektų, kurių netiesioginės išlaidos yra nustatomos ir apmokamos taikant vienodo dydžio normą
ir kurių įtraukimo į valstybės ar regionų projektų sąrašą arba kvietimo teikti paraiškas dėl projektų
finansavimo data yra iki 2010 m. sausio 28 d. arba nuo 2011 m. liepos 1 d., netiesioginių išlaidų
pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentai įgyvendinančiajai institucijai neteikiami ir jos
netikrinami (išskyrus atvejus, kai iš paslaugų teikėjų perkamų paslaugų išlaidų dydis sudaro
daugiau kaip 90 proc. tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus kryžminiam finansavimui skirtas lėšas;
tuomet projekto vykdytojas turi teikti įgyvendinančiajai institucijai netiesioginių išlaidų pagrindimo
ir jų apmokėjimo dokumentus), tačiau projekto vykdytojas netiesiogines išlaidas traukia į apskaitą
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais.
Projektų, kurių netiesioginės išlaidos yra nustatomos ir apmokamos taikant vienodo dydžio normą
ir įtraukimo į valstybės ar regionų projektų sąrašą arba kvietimo teikti paraiškas dėl projektų
finansavimo data yra nuo 2010 m. sausio 29 d. iki 2011 m. birželio 30 d., projektų vykdytojai
(vėliausiai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu) privalo teikti įgyvendinančiajai institucijai
netiesioginių išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Esant draudimo įmonių
suteiktų garantijų, laidavimo raštų arba laidavimo draudimo paslaugų, kurios numatytos pagal
sutarčių su tiekėjais sąlygas, išlaidoms, tinkamais įrodymo dokumentais laikomi: finansų įstaigų ar
draudimo įmonių išduodami garantijų raštai, laidavimo raštai ar draudimo polisai ir faktinio
apmokėjimo patvirtinimo dokumentai (pvz., banko pavedimų kopijos, bankinių operacijų išrašai ir
pan.). Jeigu projekto vykdytojas nepateikė visų netiesioginių projekto išlaidų pagrindimo ir
apmokėjimo įrodymo dokumentų, yra inicijuojamas lėšų, nepagrįstų projekto išlaidų pagrindimo ir
apmokėjimo įrodymo dokumentais, susigrąžinimas iš projekto vykdytojo. Šis reikalavimas
netaikomas, jeigu projektų vykdytojui sutikus ir pakeitus projekto finansavimo ir administravimo
sutartį, vienodo dydžio norma nustatoma pagal Netiesioginių projekto išlaidų taisyklių 8.2 punktą.

3.4.

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI ĮGYVENDINANT TARPTAUTINIO
BENDRADARBIAVIMO PROJEKTUS REKOMENDACIJOS

Tarptautinio bendradarbiavimo projektų išlaidų tinkamumui finansuoti taikomos šių
Rekomendacijų nuostatos ir šioje dalyje nustatyti papildomi reikalavimai. Su tarptautiniu
bendradarbiavimu susijusios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu PFSA yra numatytos su
tarptautiniu bendradarbiavimu susijusios veiklos.
Reikalavimai, susiję su tarptautinio bendradarbiavimo sutarties pasirašymu, nustatomi PFSA.
Išlaidoms, susijusioms su tarptautiniu bendradarbiavimu, taikomi šie reikalavimai:
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 Pagal pasirašytą tarptautinio bendradarbiavimo sutartį tarptautinis projekto partneris turi
prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Iš projekto lėšų negali būti finansuojamos jokios užsienio
partnerio išlaidos, išskyrus jo kelionės ir apgyvendinimo Lietuvoje išlaidas. Tarptautinio partnerio
kelionės ir apgyvendinimo išlaidos priskiriamos 1.9 arba 2.3 biudžeto išlaidų eilutei „Kita (svečių iš
užsienio kelionės ir apgyvendinimo išlaidos)“ ir laikantis šiai biudžeto išlaidų kategorijai nustatytų
sąlygų. Tarptautiniam projekto partneriui iš projekto lėšų negali būti mokamas darbo užmokestis,
negali būti iš jo perkamos paslaugos.
 Svečio iš užsienio kelionės ir apgyvendinimo išlaidos gali būti tinkamos finansuoti. Šios
išlaidos priskiriamos 1.9 arba 2.3 biudžeto išlaidų eilutei „Kita (svečių iš užsienio kelionės ir
apgyvendinimo išlaidos)“. Kelionės bilietų ir apgyvendinimo paslaugų pirkimą turi organizuoti pats
projekto vykdytojas (arba partneris). Kitos išlaidos (dienpinigiai, išmokos maistui ir pan.) nėra
tinkamos finansuoti. Svečių iš užsienio maitinimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei
renginio metu yra organizuojamas renginio dalyvių maitinimas ir išlaidos priskiriamos 2.2 biudžeto
išlaidų eilutei „Dalyvių kelionės, komandiruotės ir dalyvavimas renginiuose“. Svečių iš užsienio
kelionės ir apgyvendinimo išlaidoms pagrįsti (papildomai) turėtų būti pateiktas kvietimas dalyvauti
renginyje, dalyvavimo renginyje patvirtinimo ir svečių iš užsienio dalyvavimo renginyje naudos
projektui pagrindimo dokumentai, pavyzdžiui, kai skaitomas pranešimas konferencijoje, pateikiama
pranešimo medžiaga, kai svečias pasidalija gerąja praktika, pateikiama medžiaga apie gerąją
praktiką, kuria buvo pasidalyta (protokolas, ataskaita, santrauka ir pan.).
 Svečio iš užsienio darbo užmokesčio išlaidos nėra tinkamos finansuoti. Užsienio eksperto
atlyginimo išlaidos gali būti tinkamos finansuoti, kai yra perkamos paslaugos, laikantis pirkimo
procedūrų, ir priskiriamos 1.3 biudžeto išlaidų eilutei „Paslaugos“. Jeigu numatytos užsienio
eksperto kelionės, maitinimo išlaidos, jos įeina į paslaugų kainą.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Atsakingos institucijos jų įgyvendinamoms priemonėms gali nustatyti kitus išlaidų
finansavimo reikalavimus, kiek tai neprieštarauja šių Rekomendacijų įvade išvardytiems teisės
aktams ir šioms Rekomendacijoms.
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5. PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569);
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574);
Lietuvos Respublikos audito įstatymas (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2008, Nr. 82-3233);
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr.
28-1125);
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr.104-2322; 2010, Nr. 15-699);
Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47);
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3515);
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3085);
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr.
79-3098);
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243);
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 114-5115; 2008, Nr. 76-2998);
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271);
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708);
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr, 25-752);
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102);
Lietuvos Respublikos vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymas (Žin., 1998, Nr. 112-3100);
Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 73-2762; 2009, Nr. 86-3638);
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007,
Nr. 114-4637; 2012, Nr. 90-4698);
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Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132);
Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų
atitikties taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr.
1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 17 d. nutarimas Nr. 1368 „Dėl minimaliojo
darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5592);
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo
užmokesčio fondo apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
kovo 3 d. nutarimu Nr. 280 (Žin., 2003, Nr. 24-992);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir
organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655);
Darbo sutarčių registravimo taisyklių, Darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo,
nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 (Žin., 2003, Nr. 40-1822);
Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396);
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 (Žin., 2004, Nr. 74-2555);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1515 „Dėl
neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 114-5152);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1801 „Dėl Socialinių
stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2009, Nr. 158-7187 );
Valstybės paramos doktorantams ir meno aspirantams tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 (Žin., 2002, Nr. 91-3895; 2011, Nr. 1205659);
Valstybės paramos rezidentams tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo
1 d. nutarimu Nr. 231 (Žin., 2004, Nr. 34-1105);
Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes, pavirtintos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 116 (Žin., 1996, Nr. 1142660; 2008, Nr. 41-1504).
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Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861);
Netiesioginių projekto išlaidų nustatymo ir apmokėjimo naudojant vienodo dydžio normą taisyklės,
patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. kovo 27 d. įsakymu Nr.1K-112 (Žin.,
2008, Nr. 37-1348; 2011, Nr. 78-3826);
Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų projekto išlaidų sumų nustatymo ir taikymo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr.
1K-264 (Žin., 2011, Nr. 102-4795);
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 88-4229).
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PRIEDAI
Prieduose pateikiamos rekomenduojamos, tačiau neprivalomos naudoti dokumentų (pažymų)
formos. Esant poreikiui, įgyvendinančioji institucija gali nustatyti kitas dokumentų (pažymų) formas.
1 PRIEDAS. Klausimyno dėl PVM tinkamumo finansuoti ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšomis forma.
2 PRIEDAS. Pažymos dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo forma (atnaujinta 2014-0704).
3 PRIEDAS. Mokymo (-ų) dalyvių sąrašo forma ir pildymo instrukcija.
4 PRIEDAS. Pažymos dėl projekte naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų
apskaičiavimo forma.
5 PRIEDAS. Pažymos dėl projekto dalyvių mokymo ir studijų stipendijų išlaidų apmokėjimo forma.
6 PRIEDAS. Pažymos dėl projekto dalyvių globojamų asmenų priežiūros išlaidų apmokėjimo forma.
7 PRIEDAS. Projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinės forma (atnaujinta 2014-07-04) ir
pildymo instrukcija (jei projekto veiklų pradžia nuo 2012 m. sausio 1 d.) (atnaujinta 2014-07-04).
8 PRIEDAS. Projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinės forma ir pildymo instrukcija (jei
projekto veiklų pradžia iki 2011 m. gruodžio 31 d.)
9 PRIEDAS. Mokymų grafiko forma ir mokymų grafiko pildymo instrukcija.
10 PRIEDAS. Pažymos dėl atliktų darbų pagal darbo sutartis forma.
11 PRIEDAS. Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidų suvestinės pažymos forma.
12 PRIEDAS. Dalyvių kelionių, komandiruočių ir dalyvavimo renginiuose išlaidų suvestinės
pažymos forma.
13 PRIEDAS. Pažymos dėl projektų dalyvių darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo forma
(atnaujinta 2014-07-04).
14 PRIEDAS. Pažymos dėl trečiųjų šalių projektų dalyvių darbo užmokesčio priskaitymo ir
išmokėjimo forma.
15 PRIEDAS. Pažymos dėl stipendijos apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius pavyzdys.
16 PRIEDAS. Pažymos dėl darbo užmokesčio apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius forma.
17 PRIEDAS. PVM finansavimo iš ES fondų lėšų gairės.
18 PRIEDAS. Iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir
priežiūros metodika.
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