LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2017 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 4-128 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ
TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS
NR. 01.2.1-LVPA-T-844 „INOCONNECT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. sausio 17 d. Nr. 4-37
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“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-128 „Dėl 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“
projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos
Aprašo lentelėje.
Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.
Išlaidų
Išlaidų kategorijos
kategoReikalavimai ir paaiškinimai
pavadinimas
rijos Nr.
1.
Žemė
Netinkama finansuoti.
2.
Nekilnojamasis turtas
Netinkama finansuoti.
Statyba, rekonstravimas,
Netinkama finansuoti.
3.
remontas ir kiti darbai
Įranga, įrenginiai ir kitas
4.
Netinkama finansuoti.
turtas
Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos
projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų)
darbo užmokesčio ir komandiruočių (kelionės,
apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos. Darbo
5.
Projekto vykdymas
užmokestis apmokamas vadovaujantis Privačių
juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei
dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių
nustatymo tyrimo ataskaita (joje nurodytais
skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų
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svetainėje
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//privaciujuridiniu-asmenu-projektu-dalyviu-darbouzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimoataskaita. Komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir
dienpinigių) išlaidos apmokamos vadovaujantis
Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių
apskaičiavimo tyrimo ataskaita (joje nurodytais
skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų
svetainėje
https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//mokslin
iu-isvyku-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-apskaiciavimoataskaita.
Netinkama finansuoti.

Informavimas apie projektą
Netiesioginės išlaidos ir kitos
7.
išlaidos pagal fiksuotąją
Netinkama finansuoti.“
projekto išlaidų normą
2. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:
„38. Įgyvendinant projekto veiklas patirtos dalyvavimo MTEPI iniciatyvų, apie kurias
informaciją teikia ir partnerius rekomenduoja EĮT organizacijos, renginiuose išlaidos, nurodytos
Aprašo lentelės 5 punkte, apmokamos taikant dalyvavimo MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose
fiksuotuosius įkainius (toliau – fiksuotieji įkainiai). Fiksuotieji įkainiai nustatyti vadovaujantis
Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų
įkainių nustatymo tyrimo ataskaita (joje nurodytais skaičiavimais), paskelbta ES struktūrinių fondų
svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai//privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-dalyviudarbo-uzmokescio-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita, ir Mokslinių išvykų išlaidų
fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (joje nurodytais skaičiavimais), paskelbta ES
struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt//dokumentai//moksliniu-isvyku-islaidufiksuotuju-ikainiu-apskaiciavimo-ataskaita (toliau – Ataskaitos).“
3. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:
„39. Išlaidos, apmokamos taikant Ataskaitų pagrindu nustatytus fiksuotuosius įkainius, turi
atitikti šias nuostatas:
39.1. pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių
VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus;
39.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius įkainius, nei jam
taikomi vadovaujantis Ataskaitomis nustatyti fiksuotieji įkainiai;
39.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos
atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus
dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal
fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje (darbo sutartis,
komandiruotės įsakymas ir kt. dokumentai, įrodantys dalyvavimą renginiuose);
39.4. projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad
fiksuotasis įkainis buvo nustatytas netinkamai, patikslintas fiksuotojo įkainio dydis ar jo taikymo
sąlygos taikomas projekto veiksmų, vykdomų nuo fiksuotojo įkainio dydžio ar jo taikymo sąlygų
patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.“
4. Pakeičiu 1 priedo 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
6.
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„7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto
išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų
vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto
išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikoma fiksuotoji norma,
fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai
turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo
38 ir 39 punktuose.
Informacijos šaltinis – paraiška.“

5. Pripažįstu netekusiu galios 3 priedą.

Energetikos ministras, laikinai einantis
ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų
koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė
Edita Rudakaitė-Šaukštel

Žygimantas Vaičiūnas

