LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-945
„DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.3.2-ESFA-V-710 PRIEMONĖS
„STEBĖSENOS, IŠORINIO VERTINIMO STIPRINIMAS IR KVALIFIKACIJŲ
PRIPAŽINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. spalio 22 d. Nr. V-1616
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 91.1 papunkčiu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.2-ESFA-V-710
priemonės „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015
m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-945 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
09.3.2-ESFA-V-710 priemonės „Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų
pripažinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ ir 31 punktą išdėstau taip:
„31. Pagal šį Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:
„Išlaidų
Išlaidų
kategorijos Reikalavimai ir paaiškinimai
kategorijos pavadinimas
Nr.
Netinkama finansuoti.
1.
Žemė
2.
Nekilnojamasis turtas Netinkama finansuoti.
Kryžminis finansavimas galimas (einamajam remontui) ne
3.
Statyba,
daugiau kaip 10 proc. nuo visų tinkamų finansuoti
rekonstravimas,
remontas
ir
kiti projekto išlaidų.
darbai
4.
Įranga, įrenginiai ir Tinkama finansuoti.
kitas turtas
Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo
komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės)
reikalingos transporto (toliau – transporto) išlaidos
apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius. Įkainiai
nustatomi vadovaujantis „Kuro ir viešojo transporto
5.
Projekto vykdymas
išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita“.
Projekto veikloms vykdyti reikalingos užsienio
komandiruočių išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius
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įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Mokslinių
išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo
ataskaita.
Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už
kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už
nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei
papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant
kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų
fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į
konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų
dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę bei
jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę. Kasmetinių
atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios
normos apskaičiuojamos remiantis Kasmetinių atostogų ir
papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų
nustatymo tyrimo ataskaita.
Projekto veiklas vykdančių Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių
įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos apmokamos
taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų
darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo
ataskaitoje.
Fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos
skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje adresu
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai
Informavimas
apie Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie
projektą priemonės pagal Projektų taisykles.
projektą
Netiesioginės išlaidos
Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma
ir kitos išlaidos pagal
fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal
7.
fiksuotąją
projekto
Projektų taisyklių 10 priedą.
išlaidų normą
Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto
biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams.“
6.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras
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