PAŽYMA DĖL IŠLAIDŲ PASKAIČIAVIMO, TAIKANT MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖ

1. BENDROJI DALIS
Projekto kodas
Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas

2. INFORMACIJA APIE MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS (TOLIAU – MTEP) PRO
„INOSTARTAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 (TOLIAU – APRAŠAS) VEIKLAS

Projekto remtina
veikla pagal Aprašo
papunkčius

1

Projekto
vykdančiojo
personalo darbo
Didžiausia
Ar paraiškai/
užmokesčio
galima
projektui
fiksuotasis dydis
Mokslo sričių grupė
projektui skirti
taikomas
pagal EVRK 2 red.
finansavimo
PVM?
M sekcijos 72 skyrių
lėšų suma, Eur
„Moksliniai tyrimai
ir taikomoji veikla“,
Eur
2
3
4
5

3. DEKLARACIJA

Pateikdami pažymą dėl išlaidų paskaičiavimo, taikant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekto vykdymo fiksuotąsias normas ir darbo
fiksuotuosius įkainius (toliau – pažyma), patvirtiname, kad:
- pažymoje pateikta informacija yra teisinga;
- darbo užmokestis ir susijusios darbo sąnaudos yra apskaičiuotos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis;
- prašomas pripažinti tinkamomis išlaidomis darbo užmokestis ir kitos sąnaudos yra susijusios su darbu vykdant projekto veiklas;
- pažymoje deklaruojamos darbo užmokesčio išlaidos ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai yra apmokėti;
- visos ūkinės, finansinės ir kitos operacijos, susijusios su pažymoje nurodytomis išlaidomis, yra tinkamai užfiksuotos, su šiomis operacijomis su
- deklaruojamos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos nebuvo finansuotos (apmokėtos) iš 2014-2020 Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų inv

(pareigos)

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS PROJEKTO VYKDYMO FIKSUOTĄSIAS NORMAS IR DARBO
ĮKAINIUS
(pildymo data)

Nr.

MENTINĖS PLĖTROS (TOLIAU – MTEP) PROJEKTO VYKDYMO IR DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDAS PAGAL PRIEMO
AŠO NR. 1 (TOLIAU – APRAŠAS) VEIKLAS
Vidutinis darbo
Galima
valandų skaičius
maksimali
per kalendorinius
projekto
metus kitam
vykdymo trukmė
mokslinį tyrimą
mėnesiais pagal
vykdančiam
Aprašą
asmeniui
6

7

Projekto vykdymo
trukmė mėnesiais

Projekto darbo
valandų skaičius
pagal vykdymo
trukmę

Projektą
vykdančių
asmenų
finansuotino
darbo
užmokesčio
išlaidos
projektui, Eur

8

9

10=5*9

Iš viso:

Fiksuotosios
normos dydis
(FN[GTM;HSM])

11

-

entinės plėtros projekto vykdymo fiksuotąsias normas ir darbo užmokesčio

etuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis;
a susijusios su darbu vykdant projekto veiklas;
ę mokesčiai yra apmokėti;
šlaidomis, yra tinkamai užfiksuotos, su šiomis operacijomis susiję dokumentai bus saugomi ne trumpiau kaip dotacijos sutartyje nurodytas dokumentų saugojimo termin
kėtos) iš 2014-2020 Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

(parašas)

„2014–2020 metų Europos fondų investicijų veiksmų
programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITAT-852 „Inostartas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
7 priedas

UOTĄSIAS NORMAS IR DARBO UŽMOKESČIO FIKSUOTUOSIUS

SČIO IŠLAIDAS PAGAL PRIEMONĖS NR. 01.2.1-MITA-T-852

MTEP
projekto
Projekto išlaidų
vykdymo
suma, Eur
išlaidos, Eur

12=10*11

13=10+12

-

artyje nurodytas dokumentų saugojimo terminas;
emonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų.

-

Komentaras

14

(vardas, pavardė)

