Rekomendacijų dėl projektų išlaidų
atitikties Europos socialinio fondo
finansavimo reikalavimams
18 priedas
IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO BENDRAI FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ
PAJAMŲ SKAIČIAVIMO IR PRIEŽIŪROS METODIKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamų projektų pajamų skaičiavimo ir
priežiūros metodika (toliau – Metodika) pateikia metodines rekomendacijas ir gaires, kuriomis turi
vadovautis pareiškėjai, projektų vykdytojai, įgyvendinančioji institucija atlikdama paraiškų
vertinimą ir projektų finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūrą, visuotinių dotacijų
valdytojai, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos nustatydamos finansavimo sąlygas bendrai
finansuojamiems iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) lėšų projektams (toliau – ESF
projektas), kurie iš projekto įgyvendinimo metu ir projekto finansavimo ir administravimo sutartyje
(toliau – Sutartis) numatytu projekto tęstinumo laikotarpiu (jei taikoma) vykdomų veiklų ar fizinių
veiklos įgyvendinimo rodiklių (toliau – rodikliai) gauna tiesioginių pajamų.
2. Metodika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1. EK Reglamento Nr. 1083/2006 60 straipsniu ir Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo
tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir veiksmų programas” 8.1 punktu, kuriuose nustatoma, kad vadovaujančioji
institucija yra atsakinga už veiksmų programų įgyvendinimą laikantis patikimo finansų valdymo
principo1;
2.2. EK Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsniu, kuriame nustatyta, kad šis straipsnis
netaikomas iš ESF finansuojamiems projektams ir projektams, kuriems taikomos valstybės
pagalbos teikimo taisyklės;
2.3. 2009 m. balandžio 7 d. EK pažyma Fondų koordinavimo komitetui Nr. COCOF
07/0074/04 „Metodinės rekomendacijos dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio:
pajamas duodantys projektai“ (išdėstyta nauja redakcija 2010 m. lapkričio 30 d. COCOF
07/0074/09)2, kurioje išaiškinta, kad projektams, kuriems netaikomas EK Reglamento Nr.
1083/2006 55 straipsnis, turi būti taikomas patikimo finansų valdymo principas. Šio principo
taikymą nustato nacionaliniai teisės aktai;
2.4. 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 „Dėl Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir
finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Išlaidų ir finansavimo
reikalavimų atitikties taisyklės), 182 punktu, kuriame įtvirtintos esminės iš ESF projektų gaunamų
pajamų skaičiavimo, susigrąžinimo nuostatos ir jų taikymo sąlygos;
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angl. sound financial management principle
angl. Guidance note on Article 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: revenue-generating projects (išdėstytos nauja
redakcija: 2010 m. lapkričio 30 d. COCOF 07/0074/09 Revised Guidance note on Article 55 for ERDF and CF of
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2.5. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo” 22.2, 73, 74, 179.2 ir 190 punktais, kurie reglamentuoja
ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos veiksmus vykdant iš
ESF projektų gaunamų pajamų priežiūrą;
2.6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl
projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (toliau – įsakymas Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo);
2.7. 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų
administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1K-184 „2007–2013 metų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų
lėšų ataskaitos rengimo taisyklės“ (toliau – Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo taisyklės),
kuriose nustatyta pajamų grąžinimo tvarka.
3. Šioje Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Metodikos 2 punkte nurodytuose teisės
aktuose nustatytas sąvokas.
II. PROJEKTAI, KURIEMS TAIKOMA METODIKA
4. Metodika taikoma visiems ESF projektams, kurie gauna pajamų, išskyrus šiuos atvejus:
4.1. Metodika netaikoma iš techninės paramos įgyvendinamiems projektams;
4.2. Metodika netaikoma projektams, kuriems taikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės,
kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje,
įskaitant de minimis pagalbą;
4.3. Metodika netaikoma finansų inžinerijos projektams.
III. IŠ ESF PROJEKTŲ GAUNAMŲ PAJAMŲ APIBRĖŽIMAS IR PAVYZDŽIAI
5. Pajamos šioje Metodikoje suprantamos kaip grynosios pajamos tiesiogiai gaunamos iš
ESF projekto įgyvendinimo metu ir Sutartyje numatytu projekto tęstinumo laikotarpiu (jei taikoma)
vykdomų veiklų ar rodiklių.
6. Įvertinamos tik tiesioginės (tiesiogiai iš projekto veiklų ar rodiklių gaunamos) projekto
pajamos, t.y. pajamos, kurios gaunamos pardavus, nuomojant ar kitaip naudojant (jei tokia turto
panaudojimo forma nebuvo numatyta sutartyje) projekto lėšomis sukurtą ar įsigytą turtą arba
teikiant projekto lėšomis finansuojamas paslaugas, pavyzdžiui:
6.1. parduodant ESF projekto lėšomis sukurtus produktus (leidinius, metodikas, tyrimų
rezultatus, intelektinės veiklos produktų nuosavybės teises, galimybių studijas, mokymų metu
sukurtus maisto ar kitus produktus ir pan.) arba įsigytą turtą;
6.2. projekto įgyvendinimo metu imant mokestį už ESF projekto lėšomis finansuojamus
mokymus ar teikiamas paslaugas (asmenų konsultavimą, reabilitacijos paslaugas ir pan.);
6.3. projekto tęstinumo laikotarpiu (jei taikoma) naudojant iš ESF projektų kryžminio
finansavimo įsigytą turtą kitais tikslais, nei buvo numatyta projekto sutartyje.
7. Tiesioginėmis pajamomis nelaikomos projekto vykdytojo gaunamos pajamos iš veiklos,
kurios išlaidos nėra finansuojamos ESF projekto lėšomis, net jei tos veiklos kokybei pagerinti ar jai
pasirengti buvo panaudotos ESF projekto lėšos, pavyzdžiui:
7.1. jei ESF projekto lėšomis finansuotas studijų programos atnaujinimas arba sukūrimas,
tačiau studijų organizavimo išlaidos nėra finansuojamos, tokiu atveju studijų krepšelio iš valstybės
biudžeto lėšos arba studijų įmokos nėra laikomos tiesioginėmis pajamomis;
7.2. jei projekto metu sukurta ir išleista metodika (leidiniai panaudoti pagal projekte
numatytą paskirtį) išleidžiama antruoju tiražu, kurio leidybos išlaidos neapmokamos iš ESF
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projekto lėšų, tokiu atveju leidinio antrojo tiražo pardavimo pajamos nėra laikomos tiesioginėmis
projekto pajamomis.
8. Susigrąžinamos tik grynosios projekto pajamos (skirtumas tarp tiesioginių projekto
pajamų ir vykdant projektą patirtų išlaidų, kurios nebuvo apmokėtos iš projektui skirto
finansavimo), t.y.:
8.1. projekto vykdytojas gautomis pajamomis gali padengti visas išlaidas, numatytas
apmokėti iš nuosavo įnašo (įskaitant ir tą jo dalį, kuri „įnešama“ kaip darbo užmokestis ar
nusidėvėjimo išlaidos);
8.2. apskaičiuojant grąžintiną pajamų sumą, iš gautų pajamų taip pat galima išskaičiuoti kitas
projekto vykdytojo išlaidas, kurios buvo būtinos projektui įgyvendinti, tačiau nebuvo numatytos
projekto biudžete, pavyzdžiui: projekto lėšomis išleisto periodinio leidinio platinimo, maisto
gamybos mokymams reikalingų produktų pirkimo ir panašias išlaidas. Tokios išlaidos turi būti
pagrįstos dokumentais. Pavyzdžiui, jei iš dalyvių imamas mokestis už maitinimą, kuris nėra
apmokamas iš projekto lėšų, projekto vykdytojas dokumentais (informacinis laiškas dalyviams,
sąskaitos) turi įrodyti, kad šios išlaidos patirtos.
9. Jeigu dalis projekto išlaidų neatitinka tinkamumo finansuoti reikalavimų, iš projekto
numatomos gauti arba gaunamos pajamos proporcingai paskirstomos tarp tinkamumo finansuoti
reikalavimus atitinkančių ir jų neatitinkančių išlaidų dalių, t.y. pajamos paskirstomos pagal tai, kiek
jos gautos iš projekto finansuojamų ar nefinansuojamų veiklų. Pavyzdžiui, projekte numatyti
mokymai tam tikram skaičiui tikslinės grupės dalyvių, tačiau juose dalyvauja daugiau tikslinės
grupės dalyvių arba ne tikslinės grupės dalyviai. Mokymų išlaidos už projekte nenumatytus
dalyvius yra netinkamos finansuoti projekto išlaidos, kurias projekto vykdytojas apmoka pats. Iš
visų mokymų dalyvių imamas vienodas dalyvio mokestis. Iš dalyvių mokesčio gautos pajamos
paskirstomos proporcingai pagal dalyvių skaičių: mokestis, gautas iš projekte numatyto skaičiaus
tikslinės grupės dalyvių, laikomas projekto pajamomis; mokestis, gautas iš projekte nenumatytų
dalyvių, nelaikomas projekto pajamomis.
10. Taikant fiksuotąjį projekto išlaidų vieneto įkainį ir fiksuotąją projekto išlaidų sumą,
rekomenduojama iš šių veiklų numatomas gauti pajamas apskaičiuoti iš anksto ir į jas atsižvelgti
nustatant šių išlaidų dydį. Jei to padaryti negalima, pajamos iš šių veiklų skaičiuojamos ir
administruojamos taip pat, kaip ir kitais atvejais.
IV. PAJAMŲ SKAIČIAVIMO PAGRINDINĖS NUOSTATOS
11. ESF projekto pajamos, kaip jos apibrėžtos šios Metodikos 6 punkte (toliau – pajamos),
gali būti laikomos projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo finansavimo šaltiniu.
12. Projekto įgyvendinimo metu gautos pajamos, viršijančios projekto vykdytojo nuosavo
įnašo sumą, atskaitomos iš projektui išmokamos finansavimo sumos arba grąžinamos į Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
13. Sutartyje numatytu projekto tęstinumo laikotarpiu (jei taikoma) gautos pajamos,
viršijančios projekto vykdytojo nuosavo įnašo sumą, turi būti grąžinamos į Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetą ne vėliau kaip iki projekto tęstinumo laikotarpio pabaigos.
14. Nustačius, kad projekto vykdytojas Sutartyje nustatyta tvarka nepateikė informacijos apie
gautas pajamas ir dėl to negrąžino pajamų, įgyvendinančioji institucija inicijuoja pažeidimo tyrimą
ir šių lėšų sugrąžinimą.
Laikotarpis, per kurį skaičiuojamos pajamos
15. Vadovaujantis šia Metodika numatomos gauti arba gaunamos pajamos skaičiuojamos:
15.1. projekto įgyvendinimo metu, t.y. nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto
finansavimo pabaigos, kaip ji apibrėžta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 5 punkte;
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15.2. projekto tęstinumo laikotarpiu, t.y. nuo projekto finansavimo pabaigos iki Sutartyje
nustatyto termino, jei įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu ar iki projekto
įgyvendinimo pabaigos nustato, kad turi būti vykdoma projekto pajamų priežiūra po projekto
įgyvendinimo. Projekto tęstinumo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip penkeri metai.
Įgyvendinančioji institucija pajamų priežiūrai nustato protingą projekto tęstinumo laikotarpį,
atsižvelgdama į tai, ar iš projekto veiklų gali būti gaunamos pajamos po projekto įgyvendinimo.
Pajamų įvertinimo būdai
16. Įgyvendinančioji institucija įvertina iš projekto numatomas gauti arba gautas pajamas:
16.1. iš anksto, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įvertindama projekto
vykdytojo planuojamas gauti pajamas;
16.2. su projekto galutiniu mokėjimo prašymu, įvertindama projekto įgyvendinimo metu
gautas pajamas ir projekto tęstinumo laikotarpiu (jei taikoma) numatomas gauti pajamas;
16.3. po projekto pabaigos, su ataskaitomis po projekto užbaigimo įvertindama pajamas,
gautas projekto tęstinumo laikotarpiu (jei taikoma). Šį pajamų įvertinimo būdą rekomenduojama
taikyti tik išskirtiniais atvejais, kai ženklių pajamų yra gaunama po projekto veiklų įgyvendinimo ir
jos negali būti iš anksto apskaičiuotos.
V. PAJAMŲ REGLAMENTAVIMAS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠE, SUTARTIES SĄLYGOSE IR KITUOSE DOKUMENTUOSE
17. Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija (toliau – ministerija) į Projektų finansavimo
sąlygų aprašą (toliau – PFSA) įrašo nuostatas, susijusias su iš projekto numatomų gauti pajamų
skaičiavimu, vadovaudamasi Metodiniais nurodymais dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo,
patvirtintais įsakymu Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo, ir šių
nurodymų priedu „Projektų atitikties bendriesiems atrankos kriterijams vertinimo metodika“.
Atitinkamos nuostatos įrašomos:
17.1. PFSA skyriuje „Reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir projekto
finansavimo dydžiui“;
17.2. PFSA priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai ir metodiniai
nurodymai vertintojams“;
17.3. Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiojoje (B) dalyje.
18. Visuotinės dotacijos valdytojas 17 punkte nurodytas nuostatas įrašo į visuotinės dotacijos
priemonės aprašą ir jo priedus, jei visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo
sutartyje nenustatyta kitaip.
19. Įgyvendinančioji institucija, paraiškos vertinimo metu nustačiusi planuojamų gauti
pajamų, mažinančių siūlomą skirti finansavimo dydį, projektų tinkamumo finansuoti vertinimo
ataskaitoje, kurios formos patvirtinta įsakymu Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
įgyvendinimo, nurodo ne mažesnį projekto vykdytojo indėlį, nei nustatyta planuojamų gauti pajamų
suma.
20. Sutarties Specialiųjų sąlygų skyriuje „Kitos sąlygos“ ministerija ir (arba) įgyvendinančioji
institucija įrašo su projekto pajamų skaičiavimu susijusias sąlygas, kurios nėra nurodytos Sutarties
bendrosiose sąlygose, vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo sutarties forma,
patvirtinta įsakymu Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo.
Pavyzdžiui, gali būti nurodomos tokios specialiosios sąlygos:
20.1. dėl informacijos teikimo tuo atveju, jei projekto įgyvendinimo metu situacija apie
pajamas iš esmės pasikeičia, negu buvo numatyta Sutartyje;
20.2. dėl prievolės grąžinti tiesiogiai iš projekto veiklų ir rodiklių gautas grynąsias pajamas,
apskaičiuotas vadovaujantis šia Metodika;
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20.3. griežtesni grąžintinų projekto pajamų skaičiavimo reikalavimai, nei nustatyta
Metodikoje, jei įgyvendinančioji institucija taip nusprendžia laikydamasi patikimo finansų valdymo
principo;
20.4. išaiškinimai, ar iš tam tikrų projekto veiklų ar rodiklių gautos pajamos bus laikomos
tiesioginėmis pajamomis, jei įgyvendinančiosios institucijos nuomone konkrečiu atveju nepakanka
Metodikoje pateiktų rekomendacijų;
20.5. ataskaitų po projekto užbaigimo teikimo terminai (projekto tęstinumo laikotarpis) ar pan.
21. Patikrų projekto įgyvendinimo vietoje metu įgyvendinančioji institucija užpildo Patikros
vietoje lapo formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 21 d.
įsakymu Nr. 1K-329 „Dėl įgyvendinančiosios institucijos atliekamos projekto patikros vietoje
(projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje) lapo formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, 1244739, 2010, 61-3020), 6.5 punktą.
VI. PAJAMŲ PRIEŽIŪRA
Pajamų įvertinimas paraiškų vertinimo metu
22. Nustatydama didžiausią leistiną skirti finansavimo dydį įgyvendinančioji institucija
įvertina projekto planuojamas gauti pajamas ir mažina projektui siūlomą skirti finansavimą gautinų
pajamų dydžiu, viršijančiu pareiškėjo ir (arba) partnerio nuosavo įnašo dydį. Pavyzdys: projekto
tinkamas išlaidas numatoma finansuoti 85 proc. iš ES lėšų, 10 proc. iš nacionalinio biudžeto lėšų ir
5 proc. projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavu įnašu. Paraiškoje nurodyta numatoma gauti
pajamų suma lygi 7 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų. Šiuo atveju turi būti mažinamas
finansavimo intensyvumas, t.y. suma, sudarančia 2 proc. projekto tinkamų išlaidų, didinamas
projekto vykdytojo ir (arba) partnerio įnašas ir šia suma mažinamas didžiausias leistinas skirti
finansavimo dydis.
Pajamų priežiūra projekto įgyvendinimo laikotarpiu
23. Įgyvendinančioji institucija projekto pajamų priežiūrą vykdo patikrų metu ir kitais būdais.
Tikrindama projekto galutinį mokėjimo prašymą ir galutinę ataskaitą įgyvendinančioji institucija
taip pat įsitikina, ar įvykdytos PFSA (arba visuotinės dotacijos priemonės apraše) ir Sutartyje
nustatytos sąlygos dėl projekto pajamų.
24. Jeigu įgyvendinant projektą situacija apie pajamas iš esmės pasikeičia, negu buvo
numatyta Sutartyje (ženkliai pasikeičia planuojamų gauti pajamų dydis arba projekto metu
gaunamos pajamos, nors tai nebuvo numatyta Sutartyje, arba atvirkščiai ir pan.), projekto
vykdytojas nedelsdamas apie tai turi informuoti įgyvendinančiąją instituciją, pateikdamas
skaičiavimus apie numatomas gauti pajamas, o įgyvendinančioji institucija atitinkamai
perskaičiuoja didžiausią leistiną skirti projektui finansavimo dydį ir paaiškėjus, kad projektui turėtų
būti skirtas mažesnis finansavimas, nei numatyta Sutartyje, gali inicijuoti Sutarties keitimą.
25. Projekto įgyvendinimo metu gautos pajamos įvertinamos projekto vykdytojui pateikus
galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
26. Įgyvendinančioji institucija inicijuoja grynųjų pajamų grąžinimą Grąžintinų ir grąžintų
lėšų administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
27. Įgyvendinančioji institucija privalo paprašyti projekto vykdytojo su galutine projekto
įgyvendinimo ataskaita laisva forma pateikti informaciją, ar po projekto įgyvendinimo planuojama
gauti pajamų, jei planuojama, prašoma nurodyti, kiek ir kokiu laikotarpiu planuojama gauti pajamų:
27.1. jei projekto vykdytojas nurodo, kiek pajamų planuoja gauti po projekto įgyvendinimo,
tai turi būti įvertinama, apskaičiuojant grynųjų pajamų grąžintiną sumą. Įgyvendinančioji institucija
savo nuožiūra gali nustatyti, ar projektui bus taikomas tęstinumo laikotarpis pajamų priežiūrai,
atsižvelgdama į Metodikos 16.3 punkto rekomendaciją;
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27.2. jei projekto vykdytojas nurodo, kad planuoja gauti pajamų, bet negali iš anksto
apskaičiuoti jų dydžio, įgyvendinančioji institucija įsitikina, ar Sutartyje yra numatytas pakankamas
projekto tęstinumo laikotarpis pajamų priežiūrai, prireikus inicijuoja Sutarties keitimą;
27.3. jei projekto vykdytojas nurodo, kad neplanuoja gauti pajamų po projekto pabaigos,
įgyvendinančioji institucija savo nuožiūra gali nustatyti, kad projektui tęstinumo laikotarpis nėra
taikomas, jeigu sutartyje projekto tęstinumo laikotarpiui nėra nustatytų kitų sąlygų.
Pajamų priežiūra projekto tęstinumo laikotarpiu
28. Numatytu projekto tęstinumo laikotarpiu (jei taikoma) įgyvendinančioji institucija pajamų
priežiūrą vykdo tikrindama projekto vykdytojo kasmet teikiamą ataskaitą po projekto užbaigimo ir,
prireikus, atlikdama patikras vietoje.
29. Jei projekto tęstinumo laikotarpiu gautos pajamos, nurodytos ataskaitoje po projekto
užbaigimo, viršija pajamų, įvertintų su galutiniu mokėjimo prašymu dydį, ši pajamų suma yra
susigrąžinama ne vėliau kaip iki projekto tęstinumo laikotarpio pabaigos ir ne vėliau kaip 2017 m.
kovo 31 d.
30. Įgyvendinančioji institucija turi teisę paprašyti projekto vykdytojo dokumentų, įrodančių
gautų pajamų dydį. Įgyvendinančioji institucija tokios informacijos prašo savo nuožiūra, įvertinusi
gautų pajamų dydį arba riziką (projekto vykdytojo pateiktų duomenų patikimumą ar pan.).
31. Jeigu projekto vykdytojas laisva forma pateikdamas informaciją kartu su galutine projekto
įgyvendinimo ataskaita buvo nurodęs, kad gaus daugiau pajamų, negu iš tikrųjų gavo per Sutartyje
numatytą projekto tęstinumo laikotarpį, šis skirtumas projekto vykdytojui nėra grąžinamas.
VII. PAJAMŲ GRĄŽINIMAS
32. Gautos grynosios pajamos turi būti susigrąžinamos proporcingai skirtam finansavimui.
Kadangi grąžintinos ESF projektų pajamos gali būti susigrąžinamos tik iš projektui skirtų
(pripažintų tinkamomis deklaruoti EK) ESF ir valstybės biudžeto lėšų, grąžintinos lėšos
proporcingai paskirstomos tarp šių dviejų finansavimo šaltinių, atsižvelgiant į pagal Sutartį skirtų
ESF ir valstybės biudžeto lėšų santykį. Pavyzdžiui, pagal Sutartį tinkamų finansuoti išlaidų suma –
289 620,02 euro, projektas finansuojamas 85 proc. iš ESF lėšų, 10 proc. iš valstybės biudžeto lėšų
ir 5 proc. projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavu įnašu. Su mokėjimo prašymais patvirtinta
projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 289 6201,02 euro, iš jų 14 481 euras – nuosavo įnašo
suma. Teikdamas galutinę ataskaitą projekto vykdytojas nurodė, kad projekto įgyvendinimo metu
gauta 20 273,40 euro pajamų. Grąžintina suma (5 792,40 euro) išskaidoma pagal šaltinius, t.y.
89,4737 proc. (5 182,67 euro) ES lėšų ir 10,5263 proc. (609,73 euro) valstybės biudžeto lėšų.
(Tikslūs grąžintinų lėšų procentai pagal šiuos šaltinius apskaičiuojami nuo projektui skirtos ESF ir
valstybės biudžeto lėšų sumos (275 139,02 euro): ESF lėšos – 246.177,02 / 275 139,02 x 100 =
89,4737 proc.; biudžeto lėšos – 28 962,02 / 275 139,02 x 100 = 10,5263 proc.).
33. Pajamų grąžinimas atliekamas vadovaujantis Grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo
taisyklėmis.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Įgyvendinančiosios institucijos turi pasitvirtinti vidaus procedūras, kurios užtikrintų
Metodikos įgyvendinimą.
35. Visuotinės dotacijos valdytojas atlieka visus šioje Metodikoje įgyvendinančiajai
institucijai nustatytus veiksmus, jei visuotinės dotacijos priemonės finansavimo ir administravimo
sutartyje nenustatyta kitaip.
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