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1. Įvadas
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimu (toliau –
Tyrimas) siekiama apskaičiuoti ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų
projekto išlaidų vieneto įkainių (toliau – fiksuotieji įkainiai) dydį, įgyvendinant 03.2.1-LVPA-K801 priemonę „Naujos galimybės LT“ (toliau – priemonė „Naujos galimybės LT“).
Tyrimas atliktas atnaujinant 2013 m. vasario 14 d. atliktą tyrimą „Dalyvavimo
tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių nustatymas VP2-2.1-ŪM-04-K priemonėje „Naujos
galimybės“ (toliau – 2013 m. Tyrimas). 2013 m. Tyrimo atnaujinimo pagrindas – pasikeitusios
teisės aktų nuostatos ir atlikti nauji supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai.
Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotieji įkainiai reikalingi siekiant supaprastinti
projektų vykdytojų atsiskaitymą už patirtas išlaidas. Taikant nustatytus fiksuotuosius įkainius bus
sumažintos projekto vykdytojo administravimo išlaidos ir priemonės administravimo našta:
projekto vykdytojas su mokėjimo prašymais neprivalės pateikti dalyvavimo tarptautinėse parodose
išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų.
Šiame Tyrime nustatytų fiksuotųjų įkainių dydžiai taikytini pagal priemonę „Naujos
galimybės LT“ įgyvendinamiems projektams, tačiau Tyrimo metodika galėtų būti taikoma nustatant
dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidų dydžius ir kituose panašiuose projektuose.
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Pažymėtina, kad fiksuotųjų įkainių metodika buvo taikoma ir 2007–2013 m.
laikotarpiu, panašaus pobūdžio priemonėje V2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“, todėl šis
Tyrimas remiasi 2013 m. Tyrimo prielaidomis, skaičiavimo algoritmu ir ataskaitos pagrindu.
Fiksuotųjų įkainių taikymas priemonėje V2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ sėkmingai
pasiteisino: sumažino administracinę naštą projekto vykdytojams, įgyvendinančiajai institucijai,
pagreitino mokėjimo prašymo apmokėjimo procedūras.
Tyrimą sudarė šie etapai:
1. 2013 m. Tyrimo prielaidų ir metodikos peržiūra.
2. Šių teisės aktų analizė:
2.1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116 „Dėl
dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“ (2015 m.
birželio 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-218 redakcija);
2.2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.
2.3 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 4-339 patvirtintos
„Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 m. gairės“.
3. VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pateiktų istorinių duomenų (VP2-2.1-ŪM-04-K
priemonės „Naujos galimybės“ 2 kvietimo projektų detalios išlaidų suvestinės) analizė, statistinių
duomenų analizė.
4. Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale adresu http://osp.stat.gov.lt
(toliau – Oficialiosios statistikos portalas) paskelbtų duomenų analizė.
5. Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių dydžio nustatymas.
Tyrimą atliko Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

2. Tyrimo metodika
2.1. Tyrimo prielaidos
Pagal priemonę „Naujos galimybės LT“ yra finansuojamos ūkio subjektų dalyvavimo
(gaminamų produktų ir paslaugų pristatymo) tarptautinėse parodose išlaidos. Pagal ankstesnius
priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ kvietimus (kvietimai 1 ir 2) finansuotų projektų
vykdytojai visas dalyvavimo tarptautinėse parodose faktines išlaidas privalėjo pagrįsti išlaidų

3

pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais, o tai sudarydavo didelę administracinę naštą
tiek projektų vykdytojams, tiek paramą administruojančioms institucijoms.
Tyrime buvo analizuojami 2007–2013 m. laikotarpio priemonės „Naujos galimybės“
paskutinio kvietimo, kuriame projektų vykdytojams buvo apmokama pagal realiai patirtas išlaidas,
duomenys (2-asis kvietimas). Pažymėtina, kad tokia pati praktika buvo taikoma ir atliekant 2013 m.
Tyrimą, kuris buvo taikomas projektams, kurie vykdė veiklas pagal 2007–2013 m. metų VP2-2.1ŪM-04-K priemonės „Naujos galimybės“ trečiąjį, ketvirtąjį ir penktąjį kvietimus. Tiek atliekant
2016 metų Tyrimą, tiek 2013 m. Tyrimą tikslingai buvo analizuojami paskutinio priemonės
„Naujos galimybės“ kvietimo, kuriame projektų vykdytojams buvo apmokama pagal realiai patirtas
išlaidas, duomenys (2-asis kvietimas), siekiant gauti naujausius projektų vykdytojų duomenis (kurie
buvo įgyvendinami 2010–2012 metais) apie pagrindines tiesiogiai su dalyvavimu tarptautinėje
parodoje susijusias išlaidas, kurias įgyvendindami projektus patyrė projektų vykdytojai. Atitinkamai
priemonės „Naujos galimybės“ 1-asis kvietimas galiojo 2008 metais, todėl naudojant tokius
duomenis galimas Tyrimo rezultatų iškraipymas. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad buvo
analizuojami 130 tarptautinių parodų (2 kvietimo projektai) duomenys, kas sudaro pakankamą
Tyrimo imtį.
Išnagrinėjus 130 tarptautinių parodų duomenis nustatyta, kad pagrindinės tiesiogiai su
dalyvavimu tarptautinėje parodoje susijusios išlaidos, kurias įgyvendindami projektus patyrė
projektų vykdytojai, yra šios:
▪

Parodos ploto nuomos išlaidos;

▪

Dalyvio registracijos mokesčio išlaidos;

▪

Parodos stendo gamybos (nuomos) ir įrengimo išlaidos;

▪

Kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda, išlaidos.
Atsižvelgiant į tai, kad projekto vykdytojai patys organizuos kelionę, apgyvendinimą,

stendo gamybą ir įrengimą, produkcijos pavyzdžių transportavimą ir kt., taip pat privalės
įgyvendinančiajai institucijai teikti projekto įgyvendinimo ataskaitas ir poveikio vertinimui
reikalingą informaciją, bei viešinti projektą, nuspręsta, kad fiksuotasis įkainis turėtų bent iš dalies
padengti projekto vykdytojų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas. Todėl fiksuotasis įkainis
apima išlaidas, atitinkančias 1 mėnesio 1 asmens vidutinio darbo užmokesčio sąnaudas, t. y.
projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio (organizuojant dalyvavimą parodoje)
išlaidas.
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Dalyvavimui konkrečioje tarptautinėje parodoje būtinos papildomos išlaidos,
neįtrauktos į fiksuotojo įkainio dydį, apmokamos iš ūkio subjektų nuosavų lėšų.
Visi išlaidų tipai, sudarantys fiksuotuosius įkainius, ir duomenų šaltiniai pateikiami 1
lentelėje.
Išlaidų tipas

Duomenų šaltinis

Parodos ploto nuomos išlaidos

Priemonės VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“ 2

Dalyvavimo parodoje registravimo

buvo įgyvendinami 2010–2012 metais.

mokestis
Stendo

kvietimo 130 tarptautinių parodų duomenys. Projektai

gamybos

(nuomos)

ir

įrengimo išlaidos
Kelionės išlaidos

Lietuvos Respublikos mokslo tarybos pirmininko 2014 m.
spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtintas tyrimas
„Mokslinių

išvykų

išlaidų

fiksuotųjų

įkainių

apskaičiavimo tyrimo ataskaita“
Apgyvendinimo

ir

dienpinigių Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio
21 d. patvirtinto įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir

išlaidos

gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio
komandiruotes“ 2015 m. birželio 29 d. redakcija,
patvirtinta

Lietuvos

Respublikos

finansų

ministro

įsakymu Nr. 1K-218 (TAR 2015-07-02)
Darbo užmokesčio išlaidos

Oficialiosios statistikos portalas. Privataus sektoriaus su
individualiosiomis įmonėmis 2014 m. vidutinis mėnesio
darbo užmokestis.

1 Lentelė. Tyrimo imtis ir duomenų šaltiniai

Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio (FĮP) dydis skaičiuojamas pagal
formulę:
FĮP{gr1,gr2,gr3} = P1+P2+P3+P4 +P5{gr1,gr2,gr3}
P1 – vidutinės parodos ploto nuomos išlaidos;

(1)
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P2 – vidutinis registracijos parodoje mokesčio dydis;
P3 – vidutinės parodos stendo įrengimo išlaidos;
P4 – vidutinės darbo užmokesčio išlaidos;
P5 – vidutinės vieno dalyvio kelionės ir pragyvenimo išlaidos.
gr1, gr2, gr3 – šalių grupė
Vidutinės parodos ploto nuomos (P1), registracijos parodoje mokesčio (P2) ir parodos
stendo įrengimo (P3) išlaidos apskaičiuotos vienam projekto vykdytojui. Darbo užmokesčio (P4) ir
kelionės ir pragyvenimo (P5) išlaidos apskaičiuotos vienam asmeniui. Skaičiavimuose visos išlaidos
nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), gautos vidutinės reikšmės suapvalintos iki
sveikų skaičių.
2.2. Vidutinių parodos ploto nuomos išlaidų nustatymo metodas
Tyrimo metu analizuojant istorinius duomenis buvo apskaičiuotas vidutinis parodos
plotas (kv. m) ir vidutinė 1 kv. m parodos ploto nuomos kaina. Vidutiniai dydžiai buvo apskaičiuoti
pagal apibrėžto (95 proc.) vidurkio formulę, atmetant 2,5 proc. mažiausių ir 2,5 proc. didžiausių
reikšmių (naudota MS Excel formulė TRIMMEAN), toks skaičiavimo metodas pasirinktas dėl
2007–2013 m. laikotarpiu pasitvirtinusios praktikos – pagal priemonės „Naujos galimybės“
kvietimus buvo finansuoti 649 projektai, kuriems fiksuotieji įkainiai buvo nustatinėjami tokiu pačiu
metodu, visi projektai sėkmingai įgyvendinti, nesulaukta projektų vykdytojų skundų. Atliekant
tyrimą buvo iškelta prielaida, kad nuomojamas parodos plotas gali priklausyti nuo veiklos, kurią
vykdo parodoje dalyvaujantis ūkio subjektas, pobūdžio. Ūkio subjektai pagal savo veiklos pobūdį
(pateiktą EVRK1 klasės kodą) buvo suskirstyti į EVRK nurodytas sekcijas (pvz., C sekcija
„Gamyba“, G sekcija „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; Variklinių transporto priemonių ir
motociklų remontas“). Nustatyta, kad 114 iš 130 ūkio subjektų (87,7 proc.) vykdo C sekcijai
priskiriamą veiklą, o kitas veiklas vykdo tik 16 ūkio subjektų. Kadangi negamybinę veiklą
vykdančių ūkio subjektų imtis maža ir labai netolygi (nuomojamas parodos plotas svyruoja nuo 1,9
iki 25 kv. m), buvo nuspręsta apskaičiuoti tik bendrą vidutinį parodos plotą, nenustatant skirtingų
dydžių gamybinę ir negamybinę veiklą vykdantiems ūkio subjektams.
Pagal istorinius duomenis nustatytas vidutinis nuomojamas parodos plotas siekia 17
kv. m, o vidutinė 1 kv. m nuomos kaina – 227 Eur. Apskaičiuotos vidutinės parodos ploto nuomos
išlaidos (P1) sudaro 17x227=3859 Eur.
1

Ekonominės veiklos rūsių klasifikatorius

6

Skaičiavimai pateikiami 1-ame Tyrimo ataskaitos priede.
2.3. Vidutinio registracijos parodoje mokesčio nustatymo metodas
Tyrimo metu analizuojant istorinius duomenis nustatyta, kad dalyvavimo parodoje
registravimo mokestis tiesiogiai nepriklauso nuo parodos ploto, trukmės ir kitų veiksnių, todėl pagal
apibrėžto (95 proc.) vidurkio formulę buvo apskaičiuotas bendras vidutinis šio mokesčio dydis.
Vidutinis registracijos parodoje mokestis (P2) sudaro 449 Eur.
Skaičiavimai pateikiami 1-ame Tyrimo ataskaitos priede.
2.4. Vidutinių parodos stendo įrengimo išlaidų nustatymo metodas
Išanalizavus pateiktus istorinius duomenis, stendo įrengimo išlaidoms nuspręsta
priskirti šias projektų vykdytojų patirtas parodos stendo įrengimo išlaidas: stendui reikalingų baldų,
įrenginių ar kitos įrangos įsigijimo ar nuomos išlaidas; stendo gamybos, pastatymo ir eksploatacijos
paslaugų išlaidas; ekspozicijos, stendo, produkcijos pavyzdžių, kitų parodai reikalingų daiktų
(įrangos, įrenginių, baldų ir kt.) transportavimo paslaugų išlaidas.
Tyrimo metu buvo įvertinta galimybė nustatyti skirtingus stendo įrengimo įkainius
gamybinę ir negamybinę veiklą vykdantiems ūkio subjektams, tačiau atsižvelgiant į mažą (10
eilučių) ir labai netolygią (stendo įrengimo kaina 1 kv. m svyruoja nuo 10,41 iki 539,45 Eur)
negamybinę veiklą vykdančių ūkio subjektų duomenų imtį, buvo nuspręsta apskaičiuoti tik bendrą
stendo įrengimo išlaidų vidurkį, nenustatant skirtingų dydžių gamybinę ir negamybinę veiklą
vykdančioms įmonėms.
Pagal apibrėžto (95 proc.) vidurkio formulę apskaičiuotos vidutinės stendo įrengimo
išlaidos 1 kv. m parodos ploto sudaro 238 Eur. Vidutinės parodos stendo įrengimo išlaidos
nustatytam vidutiniam parodos plotui (17 kv. m) (P3) sudaro 17x238 = 4046 Eur.
Skaičiavimai pateikiami 1-ame Tyrimo ataskaitos priede.
2.5. Vidutinių darbo užmokesčio išlaidų nustatymo metodas
Projektų pareiškėjais priemonėje „Naujos galimybės LT“ galės būti labai mažos,
mažos ir vidutinės įmonės, todėl Tyrime vidutinis darbo užmokestis apskaičiuotas vadovaujantis
Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale paskelbtais duomenimis apie 2014
m. vidutinį darbo užmokestį privačiame sektoriuje ir individualiosiose įmonėse. Duomenys apie
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vidutinį darbo užmokestį Oficialiosios statistikos portalo duomenų bazėje atrenkami tokiais
parametrais:
Laiko aprėptis: mėnesinis;
Laikotarpis: 2014 – 2015;
Ekonominės veiklos rūšis (EVRK 2 red., detalios veiklos): TOTAL Iš viso pagal
ekonominės veiklos rūšis;
Sektorius: Privatusis sektorius su individualiosiomis įmonėmis;
Tipas: Bruto.
Kadangi Tyrimo atnaujinimo metu 2015 m. vidutinio darbo užmokesčio dydžiai
portale buvo tik išankstiniai, siekiant tikslesnių tyrimo rezultatų, naudojami 2014 m. galutiniai
duomenys.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2014 m. vidutinis darbo užmokestis,
neatskaičius mokesčių ir be darbdavio mokamų mokesčių (socialiniam draudimui ir garantiniam
fondui), yra 654,90 Eur.
Vadovaujantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos,
Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d.
protokolu Nr. 34 (2016 m. gegužės 9 d. redakcija) 141 punktu, tinkamos finansuoti projektą
vykdančių asmenų darbo užmokesčio išlaidos gali apimti apskaičiuotą darbo užmokestį ir išlaidas
su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams.
Tyrimo reikmėms nustatomas 1 mėnesio darbo užmokestis (įskaitant išlaidas
darbdavio įsipareigojimams) apskaičiuojamas pagal formulę:
P4 = DUbruto + SD + GF

(2)

DUbruto – 2014 m. privataus sektoriaus su individualiosiomis įmonėmis vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis prieš mokesčius;
SD – darbdavio apskaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos2
(VSDĮ) dydis (30,98 proc. nuo DUbruto);

2

Darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos vadovaujantis 2015 m. gruodžio 10 d. Lietuvos Respublikos valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto 2016 metų rodiklių patvirtinimo įstatymu Nr. XII-2164 (TAR 2015-12-21)
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GF – darbdavio apskaičiuojamos ir mokamos įmokos į garantinį fondą3 (GFĮ) dydis
(0,2 proc. nuo DUbruto).
Apskaičiuotos vidutinės mėnesio darbo užmokesčio išlaidos, pagal (2) formulę:
P4= 654,90 + 202,89 + 1,31 = 859,10 Eur (859 Eur).
2.6. Vidutinių kelionės ir pragyvenimo išlaidų nustatymo metodas
Vidutinės kelionės ir pragyvenimo išlaidos susideda iš trijų parametrų: kelionės
išlaidos, gyvenamojo ploto nuomos išlaidos ir dienpinigių išlaidos.
Kelionės išlaidos skaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos mokslo tarybos
pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtintame tyrime „Mokslinių išvykų išlaidų
fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita“ (toliau – LMT tyrimas) pateiktais skaičiavimais
trumpalaikėms išvykoms. Trumpalaikės išlaidos LMT tyrime apibrėžiamos kaip išvykos, kurios
neviršija 14 kalendorinių dienų. Šiame Tyrime vidutinė išvykos trukmė yra 4 dienos, kuri
apskaičiuota iš istorinių duomenų pagal apibrėžto (95 proc.) vidurkio formulę (1-as Tyrimo
ataskaitos priedas).
Eil.
Nr.

Šalys (žemynai)

Kelionės į užsienį
fiksuotojo įkainio dydis,
Eur
528

Baltarusija, Čekija, Ispanija, Italija, Latvija, Moldova,
Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija, Rusija (europinė
dalis4), Ukraina, Turkija
Belgija, Estija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Lenkija,
2.
664
Liuksemburgas, Nyderlandai, Slovakija, Šveicarija, Vengrija,
Vokietija, Izraelis
Airija, Austrija, Bulgarija, Danija, Graikija, Islandija, Malta,
3.
795
Portugalija, Rumunija, Serbija, Slovėnija, NVS Azijos šalys5
Afrika, Azija, Š. Amerika
4.
1483
P. Amerika, Australija, N. Zelandija
5.
2210
2 Lentelė. Kelionės išlaidų pasiskirstymas tarp šalių ir žemynų. Šaltinis: Lietuvos mokslo tarybos
Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita
1.

Tyrime įtrauktoms šalims atitinkamai pagal LMT tyrime pateiktas šalis priskiriamas
kelionės į užsienį fiksuotasis įkainio dydis, apskaičiuotas LMT tyrime (2 Lentelė). Tokiu atveju,
jeigu konkrečiai tokios šalies LMT tyrime nėra apibrėžta, priskiriamas įkainio dydis pagal tos šalies
geografinį regioną (2 Lentelė Eil. Nr. 4, 5). Pagal šalis priskirti duomenys pateikti Tyrimo
ataskaitos 2-ame priede.
3

Darbdavio mokamų įmokų į garantinį fondą dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatyme (Žin., 2000, Nr. 82-2478).
Į vakarus nuo Uralo kalnų
5
Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikija, Turkmėnija, Uzbekija
4
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išlaidos apskaičiuotos nustatytą vienos paros

Gyvenamojo ploto nuomos

apgyvendinimo atitinkamoje šalyje išlaidų dydį padauginus iš nustatytos vidutinės parodos trukmės,
apskaičiuotos iš istorinių duomenų pagal apibrėžto vidurkio (95 proc.) formulę (4 dienos, 1-as
Tyrimo ataskaitos priedas). Kadangi prieš parodą stendui nugabenti, įrengti, paruošti
reprezentatyvią aplinką, o pasibaigus parodai stendus išmontuoti, sutvarkyti parodos vietai
reikalinga bent 1 papildoma diena, skaičiuojama 4 naktų nakvynė. Vienos dienos apgyvendinimo
išlaidos atitinkamoje šalyje nustatytos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m.
lapkričio 21 d. patvirtinto įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų
vykstantiems į užsienio komandiruotes“ 2015 m. birželio 29 d. redakciją, patvirtintą Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-218 (TAR 2015-07-02).
Dienpinigių išlaidos apskaičiuotos nustatytą vienos paros dienpinigių atitinkamoje
šalyje išlaidų dydį padauginus iš nustatytos vidutinės parodos trukmės (4 dienos). Vienos paros
dienpinigių išlaidų įkainis nustatytas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio
21 d. patvirtinto įsakymo Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų
vykstantiems į užsienio komandiruotes“ 2015 m. birželio 29 d. redakciją, patvirtinta Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-218 (TAR 2015-07-02).
2013 m. tyrime įtrauktų šalių sąrašas papildomas Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 4-339 patvirtintų „Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 m.
gairių“ eksporto prioritetuose apibrėžtomis šalimis. 2013 m. tyrime įtrauktos šalys paliekamos dėl
tikslesnių tyrimo rezultatų.
Vidutinis

bendras

kelionės,

apgyvendinimo

ir

dienpinigių

išlaidų

dydis,

įskaičiuojamas į fiksuotojo įkainio dydį, buvo nustatytas taip:
1) apskaičiuotos bendros vieno dalyvio apgyvendinimo, kelionės ir dienpinigių išlaidų
sumos kiekvienai valstybei (63 elementų imtis);
2) gautos bendros sumos išdėstytos sumų didėjimo tvarka (sudaroma variacinė eilutė)
ir valstybės sugrupuotos į tris lygias grupes: pirmi 21 variacinės eilutės elementų (mažiausios
bendros kelionės ir apgyvendinimo išlaidų sumos) priskiriami 1 grupei, kiti 21 – 2 grupei,
paskutiniai 21 (didžiausios bendros kelionės ir apgyvendinimo išlaidų sumos) – 3 grupei;
3) kiekvienai valstybių grupei (1–3) pagal apibrėžto (95 proc.) vidurkio formulę buvo
apskaičiuotas vidutinis vieno dalyvio kelionės ir apgyvendinimo išlaidų įkainis.
Skaičiavimai pateikiami 2-ame Tyrimo ataskaitos priede.
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Vidutinės kelionės,
gyvenamojo ploto nuomos

Valstybių grupė

ir dienpinigių išlaidos
vienam asmeniui (P5), Eur

1 grupė (P5{gr1}) (Baltarusija, Čekija, Estija, Graikija, Ispanija,
Italija, Latvija, Lenkija, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija,
Rumunija,

Rusija,

Slovakija,

Suomija,

Švedija,

Turkija,

1434

Turkmėnistanas, Ukraina, Vengrija)
2 grupė (P5{gr2}) (Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Belgija,
Danija, Indonezija, Izraelis, Jordanija, Jungtinė Karalystė,
Kazachstanas, Kirgizija, Liuksemburgas, Mongolija, Omanas,

1793

Pietų Afrikos Respublika, Portugalija, Slovėnija, Šveicarija,
Uzbekistanas, Vokietija)
3 grupė (P5{gr3}) (Argentina, Bahreinas, Brazilija, Čilė, Gruzija,
Honkongas, Indija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Japonija, Jungtinės
Amerikos Valstijos, Kanada, Kataras, Kinija, Kuveitas, Malaizija,

2505

Meksika, Pietų Korėja, Saudo Arabija, Singapūras, Vietnamas)
3 Lentelė. Kelionės, gyvenamojo ploto nuomos ir dienpinigių fiksuotos normos pagal valstybių
grupes

3. Tyrimo rezultatai
Pagal formulę (1) apskaičiuoti fiksuotojo įkainio dydis (FĮP) ir jo parametrai
(P1,2,3,4,5{gr1,gr2,gr3}) kiekvienai šalies grupei pateikiame 4-oje lentelėje.
Valstybių grupė
1 grupė

Fiksuotas
is įkainis6

6

2 grupė

3 grupė

Be PVM,

Su PVM7,

Be PVM,

Su PVM,

Be PVM,

Su PVM,

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Reikšmės suapvalintos pagal aritmetines taisykles.
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P1

3859

4669

3859

4669

3859

4669

P2

449

543

449

543

449

543

P3

4046

4896

4046

4896

4046

4896

P4

859

859

859

859

859

859

P5

1434

1434

1793

1793

2505

2505

FĮP

10647

12401

11006

12760

11718

13472

4 Lentelė Fiksuotojo įkainio ir parametrų dydžiai pagal valstybių grupes.
Nustatytieji dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio dydžiai (be PVM)
yra:
FĮP{gr1} = 10647 Eur
FĮP{gr2} = 11006 Eur
FĮP{gr3} = 11718 Eur

Nustatytieji dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio dydžiai (su PVM)
yra:
FĮP{gr1} = 12401 Eur
FĮP{gr2} = 12760 Eur
FĮP{gr3} = 13472 Eur

4. Dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotojo įkainio taikymas
Fiksuotųjų įkainių dydžiai ir nuostatos dėl fiksuotųjų įkainių taikymo privalo būti
nustatyti Projektų finansavimo sąlygų apraše ir projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.
Fiksuotųjų įkainių dydžiai nesikeičia viso projekto įgyvendinimo metu.

PVM netaikomas darbo užmokesčiui ir kelionės išlaidoms, pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 45 straipsnio 6 dalį (2016-01-01 - 2016-09-30 suvestinė redakcija)
7
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Rengiant projekto paraišką, dalyvavimo tarptautinėse parodose sumos pagal kiekvieną
valstybių grupę nustatomos atitinkamus fiksuotųjų įkainių dydžius padauginus iš parodų
atitinkamos grupės valstybėse skaičiaus.
Teikdamas mokėjimo prašymus, projekto vykdytojas neteikia išlaidų pagrindimo ir jų
apmokėjimo įrodymo dokumentų.
Projekto vykdytojas, siekdamas gauti apmokėjimą pagal fiksuotuosius įkainius,
įgyvendinančiajai institucijai turi pateikti šiuos dalyvavimą parodoje pagrindžiančius dokumentus:
▪

projekto vykdytojo dalyvavimo tarptautinėje parodoje ataskaita, kurioje būtų pateikta
esminė informacija apie dalyvavimo tarptautinėje parodoje faktus: renginio
pavadinimas, renginio darbotvarkė ar programa, kurioje nurodoma renginio vieta ir
trukmė, įmonių, su kuriomis užmegzti kontaktai arba pasirašyti ketinimų protokolai,
sąrašas ir pan.;

▪

dalyvavimo renginiuose faktiniai įrodymai (mažiausiai trys parodos stendo
nuotraukos, kurioje būtų išsamus projekto vykdytojo stendo vaizdas, aiškiai
matomas projekto vykdytojo pavadinimas ir Europos Sąjungos viešinimo ženklas;
dalyvių katalogo kopija (išrašas), kurioje nurodytas parodoje dalyvavęs projekto
vykdytojas; dalyvio kortelės kopija).

5. Fiksuotųjų įkainių perskaičiavimas
Pasikeitus teisės aktams ir supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimams, išvardytiems
Tyrimo 1-oje lentelėje, fiksuotieji įkainiai bus perskaičiuojami kalendorinių metų pirmąjį ketvirtį.
Atnaujintas tyrimas suderinamas su vadovaujančiąja institucija ir išdėstomas nauja redakcija, kuri
nurodoma pirmojo lapo viršutiniame dešiniajame kampe. Perskaičiavus fiksuotus įkainius,
keičiamas priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas, kuriame nurodoma perskaičiuotų fiksuotųjų įkainių įsigaliojimo data. Perskaičiuoti
fiksuotieji įkainiai taikomi projekto finansavimo ir administravimo sutartims, kurios sudaromos po
perskaičiuotų fiksuotųjų įkainių įsigaliojimo. Už fiksuotųjų įkainių perskaičiavimą atsakinga
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

