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Kur gauti paraiškos formą?

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS








Paraiškos formos užsakymas



Paraiškos pateikimas

Per DMS



Paraiškos formatas, pildymo 
techniniai ypatumai



Paraiškos turinys



Paraišką pildome nuosekliai



Skaitome pildymo instrukciją



Išsaugome duomenis ir tikriname 





Pataisome klaidas ir dar kartą 
tikriname



Vadovaujamės

• Projektų finansavimo sąlygų aprašu (PFSA)

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis
(PAFT)

• Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties
Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams

Dokumentus galite rasti čia: www.esinvesticijos.lt

http://www.esinvesticijos.lt/


Rekomendacijos paraiškos 
rengimo komandai

• Paraiškos rengėjai turi pakankamai laiko 
resursų ir kompetencijos

• Paraišką rengia už projekto administravimą 
atsakingi asmenys

• Paraišką rengia komanda

(projekto vadovas,   

finansininkas, viešųjų 

pirkimų specialistas)



Projekto pavadinimas (1 p.)

• Trumpas 

• Aiškus

• Nusakantis projekto esmę



Tikslūs pareiškėjo duomenys (2 p.)

Pilnas oficialus juridinio asmens pavadinimas, 
kaip Valstybės įmonės Registrų centre 
užregistruotas



Duomenų apie partnerius suvedimas (3 p.)

Nurodomi visų partnerių juridinių asmenų 
pavadinimai, kaip Valstybės įmonės Registrų centre 
užregistruoti



Projekto veiklos teritorija (4 p.)



Projekto aprašymas (5.1 p.)

• Problema – kas yra negerai?

• Siūlomas sprendimas – kaip išspręsti 
problemą?

• Projekto poreikis - kodėl verta 
investuoti ES struktūrinių fondų lėšas į 
projektą?



Projekto aprašymas (5.3 p.)

• Pareiškėjo pajėgumas įgyvendinti 
projektą

• Partnerystės pagrįstumas

• Avanso poreikio pagrindimas



Projekto rizikos (5.4 p.)

Rizika – įvykis, kuris dar neįvyko.

Priežastis Aplinkybės Pasekmės

Numatykite rizikos valdymo priemones bei 
išteklius.





Loginis pagrindimas (6 p.)

Ko 
siekiame?

Kaip 
siekiame?

Ką 
darome?



Projekto loginio pagrindimo schema
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Loginis pagrindimas

Tikslas:
• Gali būti tik vienas
• Atitinka veiksmų programos priemonės tikslus, nurodytus 

PFSA
• Užtikrina problemos sprendimą

Uždavinys:
• Priemonė pasiekti tikslą

Veiklos:
• Konkretūs veiksmai, būtini uždaviniui  įgyvendinti 
• Turi konkretų laikotarpį, biudžetą, aiškų vykdytoją 
ir vykdymo eigą

Rodiklis:
• Kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis veiklos rezultatas



Projekto loginio pagrindimo schema
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Nepakankama sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybė ir prieinamumas

Išbandyti 
inovatyvų ir 

efektyvų 
paslaugų 
teikimo 
modelį

Sveikatos 
priežiūros ir kitų 

specialistų 
kompetencijų 
tobulinimas 

Modelio 
išbandymas

Modelio išbandyme 
dalyvavusių pacientų 

skaičius

Mokymuose 
dalyvavę sveikatos 

priežiūros ir kiti 
specialistai

Išbandytas 
modelis

Modelio išbandymui 

reikalingos įrangos 
įsigijimas



Loginio pagrindimo santrauka



Projekto loginis pagrindimas



Veiklų įgyvendinimo grafikas (8 p.)

• Nurodoma veiklų įgyvendinimo trukmė mėnesiais

• Į veiklų trukmę įskaičiuojame pirkimų procedūroms skirtą 
laiką

• Trukmė negali viršyti PFSA numatytos maksimalios 
projekto įgyvendinimo trukmės (24 mėn.)

• Pagrindžiama veiklos įgyvendinimo trukmė



Pirkimai (9 p.)

Būtina pateikti informaciją apie jau pradėtus ir 
įvykdytus pirkimus







Stebėsenos rodikliai (13 p.)

• Į sugeneruotą formą rodikliai įkeliami automatiškai

• Aprašoma rodiklio sąsaja su projekto loginiu pagrindimu



Projekto atitiktis horizontaliesiems 
principams (14 p.)

Numatyti Aprašo 32 ir 33 p. 



Informavimas apie projektą (15 p.)

• Privalomos 3 priemonės



Paraiškos priedų sąrašas (20 p.)



Projekto biudžetas ir 
išlaidų tinkamumo 

reikalavimai

Europos socialinio fondo agentūros 
Projektų valdymo skyriaus III 
Vyr. projektų vadovė Asta Kulbačiauskienė





Projekto biudžetas  
(paraiškos 7 dalis)

Duomenys apie rodiklius ir kategorijas
automatiškai perkeliami iš 6 į 7 paraiškos dalį.

Nurodomos kiekvieno rodiklio įgyvendinimui
reikalingos lėšos ir jų pagrindimas:

• išlaidų poreikis

• kainų pagrindimas

• detalūs apskaičiavimai 

• nuorodos į pagrindžiančius dokumentus 

• kita svarbi informacija



Projekto biudžetas

Biudžeto išlaidų kategorijos:

4. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

5. Projekto vykdymas

6. Informavimas apie projektą

7. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 
pagal fiksuotąją projekto išlaidų 
normą



Įranga, įrenginiai ir kitas 
turtas (4 kategorija) (1)

PFSA detalizuotos išlaidos:

• projekto veiklai vykdyti reikalingi prietaisai, skirti
pacientų sveikatos būklei ambulatoriškai ir nuotoliniu
būdu stebėti ir vertinti (nešiojamasis kompiuteris,
planšetinis kompiuteris ir kt.)

• projekto veiklai vykdyti reikalingos įsigyti, adaptuoti ir
įdiegti mobiliajame telefone ir planšetiniame
kompiuteryje programėlės, įgalinančios stebėti pacientų
sveikatos būklę ir pateikti rekomendacijas

➢ šios išlaidos tinkamos finansuoti tik tokiu atveju, jei
projekte numatyta vykdyti Aprašo 2 priede nurodytą 14
komponentę

➢ jeigu įsigyjama jau sukurta programėlė, ji privalo būti
adaptyvi.



Įranga, įrenginiai ir kitas 
turtas (4 kategorija) (2)

Išlaidų suma ilgalaikiam materialiajam ar
nematerialiajam turtui įsigyti negali sudaryti
daugiau kaip 300 000 Eur be PVM nuo tiesioginių
projekto išlaidų



Prekių išlaidų pagrindimas

Išsamiai pagrindžiamas poreikis, kiekis ir kainos

Išlaidos grindžiamos pateikiant:

• preliminarius tiekėjų komercinius pasiūlymus

• tiekėjų apklausos suvestines

• sudarytas sutartis su tiekėjais

• nuorodas į viešuosius informacijos šaltinius 
(internetinėse svetainėse ir pan.)

Jei numatoma įsigyti įvairių prekių, biudžete jos turėtų 
būti grupuojamos į vienarūšes grupes (pavyzdžiui 
kompiuterinė technika, programinė įranga ir pan.) 



Paslaugų išlaidų pagrindimas

Išsamiai pagrindžiamas paslaugų  poreikis, kiekis ir kainos.

Išlaidos grindžiamos pateikiant:

• bent du preliminarių tiekėjų komercinius pasiūlymus 

• preliminarių tiekėjų apklausos suvestines 

• nuorodą į ESFA skelbiamą rinkos kainų analizę, nurodant 
konkretų punktą

• istorinius vykdytojo vykdytų pirkimų duomenis (sutartis) 

• informaciją iš viešai prieinamų šaltinių (internetinėse 
svetainėse ir pan.)

• sutartis su tiekėjais

• FĮ  dydžiais numatytais PFSA (renginių organizavimas, 
mokymai)

Būtina numatyti paslaugų kokybės užtikrinimo priemones.



Supaprastinto išlaidų apmokėjimo 
būdai

Fiksuotoji norma

Fiksuotieji įkainiai

Fiksuotosios sumos

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supap
rastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai



Supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdai

Fiksuotoji norma 
(FN)

Fiksuotasis 
įkainis (FĮ)

Fiksuotoji suma 
(FS)

Kuo išreikšta? Procentas nuo 
tinkamų išlaidų

Įkainis už išlaidų 
vienetą

Suma už sutartą 
rezultatą

Kada 
pripažįstama 
tinkamomis 
išlaidomis?

Proporcingai 
tinkamomis 
pripažintoms 
išlaidoms

Proporcingai 
pasiektam 
kiekybiniam 
rezultatui

Tik visiškai 
pasiekus numatytą 
rezultatą

Kaip pagrįsti? - Įrodyti kiekybinių 
rezultatų (išlaidų 
vienetų) pasiekimą

Įrodyti visišką
rezultato 
pasiekimą pagal 
visus nustatytus 
požymius

Pavyzdžiai Netiesioginės 
išlaidos, 
kasmetinių 
atostogų fiksuotoji 
norma

1 val. DU įkainis, 1 
nuvažiuoto km 
įkainis, 1 renginio 
įkainis (...)

Suma už įrangos 
komplekto įsigijimą 
(...)



Projekto vykdymas 
(5 kategorija) (1)

Tinkamos išlaidos :

• trumpalaikis turtas

• veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio
išlaidos

• veiklose dalyvaujančių asmenų darbo
užmokesčio išlaidos

• komandiruočių, kelionių, dalyvavimo renginiuose
ir pan. išlaidos



Projekto vykdymas 
(5 kategorija) (2)

Tinkamos išlaidos :

• mokymų, renginių organizavimo ir vykdymo
išlaidos

• apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos

• kitos projekto veikloms vykdyti reikalingos
išlaidos



Darbo užmokesčio išlaidų pagrindimas

Vykdančiojo personalo darbo užmokestis

• projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio
išlaidos, apskaičiuotos ir išmokėtos už darbo vykdant
projektą laiką

Dalyvių darbo užmokestis

• projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo
užmokesčio išlaidos, už laiką, praleistą dalyvaujant
projekto veiklose

• tik kaip projekto vykdytojo (partnerio) nuosavo įnašo
dalis (neviršijant šio įnašo dydžio)



Darbo užmokesčio išlaidų 
pagrindimas (1)

Grindžiant darbo užmokesčio išlaidas turėtų būti 
nurodyta:

• pareigybių (funkcijų) ar jų grupių aprašymai

• kiekvienai pareigybei planuojamas darbo valandų
(dienų) skaičius

• planuojamas darbo valandos (dienos, mėnesio)
vidutinis įkainis, nurodoma kuo vadovaujantis jis
nustatytas

• pateiktas aiškus darbo užmokesčio išlaidų
apskaičiavimas



Vykdančiojo personalo 
DU išlaidų pagrindimas (1)

Darbo užmokesčio įkainis turi būti grindžiamas: 

Valandinio projekto vykdančiojo personalo fiksuotojo
įkainio nustatymo, naudojant 1 720 valandų standartinį
metinį darbo laiką, metodika.

• į įkainį, apskaičiuotą pagal šią metodiką, įeina
kasmetinės atostogos, kitų teisės aktais numatytų
laisvų dienų laikas



Vykdančiojo personalo 
DU išlaidų pagrindimas (2)

Apskaičiuojant valandinį įkainį:

• turi būti naudojamos vėliausiai į apskaitą įtrauktos
metinės bendrosios su darbo santykiais susijusios
išlaidos, t. y. praeito vienų metų ataskaitinio laikotarpio
(12 iš eilės einančių mėnesių) išlaidos.

• jeigu duomenų apie metines bendrąsias su darbo
santykiais susijusias išlaidas nėra, jos nustatomos
remiantis darbo sutartimis.

• jeigu bendrąsias su darbo santykiais susijusias išlaidas
sudaro duomenys tik už dalį ataskaitinio laikotarpio
svarbu, kad apskaičiuojant valandinį fiksuotąjį įkainį,
šie darbo užmokesčio išlaidų duomenys turi būti
tinkamai perskaičiuoti 12 mėnesių laikotarpiui.



Vykdančiojo personalo 
DU išlaidų pagrindimas (3)

Kai DU išlaidas sudaro duomenys už mažiau nei 12
mėn.:

Pavyzdžiui, darbuotojas dirbo tik 3 mėnesius. Šio laikotarpio
su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos sudarė 3 500 Eur. Tai
reiškia, kad duomenų apie metines su darbo santykiais
susijusias išlaidas nėra, todėl reikia perskaičiuoti 12 mėnesių
laikotarpiui: 3 500 Eur : 3 mėn. * 12 mėn. = 14 000 Eur.
14 000 Eur yra ta darbo užmokesčio suma, kuri būtų
naudojama valandinio projekto vykdančiojo personalo
fiksuotojo įkainio apskaičiavimui.



Vykdančiojo personalo 
DU išlaidų pagrindimas (4)

Metines bendrąsias darbo užmokesčio išlaidas sudaro:

• priskaitytas darbo užmokestis

• teisės aktais nustatyti darbdavio mokami mokesčiai 
(Nedarbo socialiniam draudimui, Nelaimingų atsitikimų 
darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, ir, jeigu 
taikoma, įmokos į Ilgalaikio darbo užmokesčio fondą ir 
į Garantinį fondą)

• priedai ir priemokos

• mėnesinės priemokos

• darbdavio mokama ligos pašalpa

• išmokos už kasmetines atostogas

• darbo užmokestis už viršvalandinį darbą, darbą poilsio 
ir švenčių dienomis, darbą naktį 



Vykdančiojo personalo 
DU išlaidų pagrindimas (5)

Apskaičiuojant valandinį projektą vykdančio personalo, 
dirbančio visą darbo dieną (pilnu etatu):

Pavyzdžiui, paskiausiai apskaitytos X darbuotojo 12 mėnesių
darbo užmokesčio išlaidos sudaro 15 000 Eur. Valandinis
darbuotojo X darbo užmokesčio įkainis apskaičiuojamas 15 000
Eur padalinus iš 1 720 standartinio metinio darbo valandų
skaičiaus ir gaunamas valandinis įkainis 8,72 Eur (15 000 Eur :
1 720 val. = 8,72 Eur).



Vykdančiojo personalo 
DU išlaidų pagrindimas (6)

Apskaičiuojant valandinį projektą vykdančio
personalo, dirbančio ne visą darbo dieną (ne pilnu
etatu):

Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas dirba 0,75 etato, metinės
bendrosios su darbo santykiais susijusios išlaidos turi būti
padalijamos iš 1 290 valandų (1 720 val. * 0,75 et. =
1 290 val.).

Pvz. 15 000Eur : 1 290 val. = 11,63 Eur



Kelionių ir komandiruočių išlaidų 
pagrindimas

Projekto biudžeto išlaidų pagrindimo stulpelyje turėtų 
būti nurodomas:

• preliminarus planuojamų komandiruočių skaičius

• vieta (jeigu įmanoma)

• trukmė



Kelionių ir komandiruočių išlaidų 
pagrindimas

Taikomi fiksuotieji įkainiai (FĮ):

• transporto išlaidų Lietuvoje FĮ (nepriklausomai nuo 
transporto rūšies)

asmenų skaičius * kilometrų skaičius * 0,08 Eur

Tyrimo 
ataskaitoje 
numatytas 
fiksuotasis 

dydis



Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų 
pagrindimas

Projekto biudžeto išlaidų pagrindimo stulpelyje turėtų 
būti nurodomas:

• preliminarus planuojamų nakvynių skaičius

• vieta

• data



Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų 
pagrindimas

Taikomi fiksuotieji įkainiai (FĮ):
Vietovės 
statusas 

Apgyvendinimas 
(su pusryčiais) 
ne sezono metu, 
be PVM, 1 asm., 
Eur/naktį 

Apgyvendinimas 
(su pusryčiais) 
sezono* metu, 
be PVM, 1 asm., 
Eur/naktį 

Apgyvendinimas 
(su pusryčiais) 
ne sezono metu, 
su PVM, 1 asm., 
Eur/naktį 

Apgyvendinimas 
(su pusryčiais) 
sezono* metu, 
su PVM, 1 asm., 
Eur/naktį 

1 2 3 4 5 

Didysis miestas 
(Vilniaus Kauno 
ir Klaipėdos 
miestų ir rajonų 
savivaldybių 
teritorijos) 

37,96 42,99 41,38 46,86 

Kitas miestas 30,62 30,78 33,38 33,55 

Kurortas 
(Birštono, 
Druskininkų, 
Palangos miesto 
ir Neringos 
savivaldybių 
teritorijos) 

40,23 55,15 43,85 60,12 



Renginių išlaidų pagrindimas

Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo 
ataskaita

Sąvoka konferencija, seminaras, susitikimas ir pan., skirtas 
projekto rezultatų sukūrimui ar viešinimui, vykstantis 
Lietuvoje

Trukmė 4 val. = 0,5 dienos; 
8 val.= 1 diena

Dalys moderatoriaus paslaugos, 
salės su įranga nuoma, 
kavos pertraukėlės, 
pietūs 
(galima taikyti ne visas)

https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/renginio-organizavimo-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimo-ataskaita


Renginio fiksuotasis įkainis

Išlygos:

• Renginio moderatoriaus paslauga skirta tik
konferencijų vedimui arba vadovavimui darbui
grupėse

• Į mažesnius vienetus negali būti skaidomas

• Į salės nuomos kainą jau įskaičiuota įrangos nuoma

• Pietų išlaidos galimos tik tada, jei renginio trukmė – 8
val.

• Jei renginys trunka 8 val. – galimos 2 kavos
pertraukos, jei trunka 4 val. – 1 kavos pertrauka



Dirbančiųjų mokymo valandos FĮ

EK deleguotojo reglamento Nr. (ES) 2019/379 XIV priedas

Sąvoka Viskas, kas susiję su dirbančiųjų mokymu. 

Dirbantieji: įmonės savininkas, padedantis šeimos
narys, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir
gaunantis darbo užmokestį (neatsižvelgiant į atliekamo
darbo pobūdį, darbo laiko ar sutarties trukmę),
valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas,
valstybės politikas, teisėjas ir valstybės pareigūnas.

Trukmė Taikoma 1 astronominei valandai

Dalys dirbančiųjų mokymo valandos įkainis – 7,43 Eur

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0379&from=EN#page=28


Dirbančiųjų mokymo valandos FĮ

Išlygos:

• Mokymai turi būti skirti kvalifikacijai ir (ar)
kompetencijai įgyti

• Apmokama tik už faktiškai lankytas valandas

• Dalyvis turi išlaikyti dirbančiojo statusą visų mokymų
metu

• Taikoma tik Lietuvoje vykstantiems mokymams



PAVYZDYS

Skaitmeninio raštingumo mokymų išlaidos apskaičiuotos 
remiantis Dirbančiųjų mokymo valandos fiksuotuoju įkainiu. 

Mokymų trukmė 24 val. (3 dienos) (pagrįsti trukmę)

Dalyvių skaičius 12. 

Išlaidos: 

12 asm. * 24 val. * 7,43 Eur = 2 139,84 Eur



Išlaidų pagrindimo pildymo pavyzdys



Informavimas apie projektą 
(6 kategorija)

Tinkamos išlaidos

tik privalomiems informavimo apie projektą 
veiksmams. Viešinimo išlaidos negali viršyti 
500 Eur.



Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 
pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą 

(7 kategorija) (1)

𝑵𝒆𝒕𝒊𝒆𝒔𝒊𝒐𝒈𝒊𝒏ė𝒔

𝒊š𝒍𝒂𝒊𝒅𝒐𝒔
=

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑘𝑎𝑚ų
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑢𝑜𝑡𝑖 𝒕𝒊𝒆𝒔𝒊𝒐𝒈𝒊𝒏𝒊ų

𝑖š𝑙𝑎𝑖𝑑ų 𝑠𝑢𝑚𝑎
−

𝐾𝑟𝑦ž𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑣𝑖𝑚𝑎𝑠

𝑥
Fiksuotoji
norma

÷ 100

Standartinė fiksuotoji norma nustatoma pagal PAFT 10 
priedo 3 punktą



Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 
pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą               

(7 kategorija) (2)

Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą
atsižvelgiama į:

• bendrą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą
(projekto vertę)

• kokią tiesioginių išlaidų dalį (procentais) sudaro
projekto veiklų rangos išlaidos



FN, taikoma ESF projektų netiesioginėms 
išlaidoms nustatyti

Nr. Projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų, išskyrus 

kryžminiam finansavimui 

skirtas lėšas, suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai 

projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 60 proc. 

(imtinai) 

tiesioginių 

projekto išlaidų 

nuo 60 proc. iki 

90 proc. (imtinai) 

tiesioginių 

projekto išlaidų

daugiau kaip 90 

procentų 

tiesioginių 

projekto išlaidų 

1 2 3 4 5

1. iki 85 000 24 24 12

2. nuo 85 001 iki 175 000 24 21 12

3. nuo 175 001 iki 260 000 19 19 12

4. nuo 260 001 iki 435 000 16 16 12

5. nuo 435 001 iki 780 000 13 11 9,3

6. nuo 780 001 iki 1 330 000 9 8 5,4



Veiklų rangos dalis

𝑽𝒆𝒊𝒌𝒍ų 𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐𝒔
𝒊š𝒍𝒂𝒊𝒅ų 𝒅𝒂𝒍𝒊𝒔

=

𝑉𝑒𝑖𝑘𝑙ų 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠
𝑖š𝑙𝑎𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖𝑜𝑔𝑖𝑛𝑖ų
𝑖š𝑙𝑎𝑖𝑑ų 𝑠𝑢𝑚𝑎

−
𝐾𝑟𝑦ž𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑣𝑖𝑚𝑎𝑠

∗ 100

Projekto veiklų rangos išlaidomis laikomos išlaidos tų
veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto
vykdytojas, o paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai ar
rangovai.



Veiklų rangos dalis

Rangos išlaidoms nepriskiriama:

• DU ir projekto veiklas vykdančių fizinių
asmenų, dirbančių pagal autorines ar
paslaugų sutartis, išlaidos

• supaprastintai apmokamos išlaidos

Rangos išlaidoms visada priskiriama: 

• 4 biudžeto kategorijos išlaidos







Netinkamos išlaidos (1)

• skolos palūkanos, baudos, nuobaudos ir
bylinėjimosi išlaidos (tarp jų ir delspinigiai)

• išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas,
proporcingai nesukurdamos pridėtinės vertės

• išlaidos, patirtos vykdant sutartis (jų dalį),
sudarytas su tarpininkais ar konsultantais, kuriose
darbų ar paslaugų kaina siejama su išlaidų
dydžiu, nepagrįstu faktine atlikto darbo ar
suteiktų paslaugų verte



Netinkamos išlaidos (2)

• išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo ar
partnerio įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus

• išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos
(apmokėtos) iš kitų šaltinių



Netinkamos išlaidos (3)

• PVM, kurį galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu 

toks PVM į atskaitą įtrauktas nebuvo, ir PVM, kurį 

sumokėjo užsienio apmokestinamasis asmuo

• naudoto turto įsigijimo išlaidos, išskyrus atvejus, 

kai perkamas nekilnojamasis turtas ar kultūros 

vertybės, kai mokymo(si) tikslais perkama įranga 

ar kitas turtas, kurie bus naudojami ne pagal 

pirminę savo  paskirtį



Netinkamos išlaidos (4)

• teigiami skirtumai dėl valiutos kurso pasikeitimo

• transporto priemonių (išskyrus tikslines 

transporto priemones, būtinas projekto 

uždaviniams įgyvendinti) pirkimo išlaidos

• nepagrįstai didelės išlaidos



Sėkmės!


