Projekto lyginamasis variantas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2019 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-740 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO
„SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-V-621 „PRIKLAUSOMYBĖS
LIGŲ PROFILAKTIKOS, DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KOKYBĖS IR
PRIEINAMUMO GERINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m.

d. Nr. VVilnius

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-740
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2ESFA-V-621 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir
prieinamumo gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo:
1. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:
„32. Kai projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų ir jam
skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 50 000 100 000 eurų (penkiasdešimt vieno šimto
tūkstančių eurų), visos projekto išlaidos turi būti apmokamos supaprastintai.“
2. Pripažįstu netekusiu galios 33 punktą.
„33. Kai didžiausia galima projektui skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 100
000 eurų (vieno šimto tūkstančio eurų), projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertinimo metu
Įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis, kurie turi būti
patikimi ir gali būti patikrinami, arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui taikytinus
fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte
numatytą atvejį.“
3. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:
„34. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:
Išlaidų
kategorijos
Nr.

Išlaidų
kategorijos
pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis
turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti
darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga,
įrenginiai ir

Tinkama finansuoti tik Vvykdant Aprašo 9.1 ir 9.2
papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas,. Ššioje išlaidų

kitas turtas
5.

Projekto
vykdymas

kategorijoje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip
20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Tinkama finansuoti.
1. Vykdant Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytas
remiamas veiklas tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų
kategorijos yra šios:
1.1. Projekto veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo
komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės)
reikalingos transporto (toliau – transportas) Lietuvoje
išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo transporto
išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri
skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai.
1.2. Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už
kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas
kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų
išmokos apmokamos taikant Kasmetinių atostogų ir
papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų
nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių
fondų
interneto
svetainėje
adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai.
1.3. Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio
organizavimo išlaidos apmokamos taikant Renginio
organizavimo
fiksuotojo
įkainio nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama
ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai.
1.4. Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo
Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant Apgyvendinimo
Lietuvoje
išlaidų
fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri
skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai.
1.5. Mokomų asmenų kelionių mokytis į užsienį išlaidos
apmokamos taikant Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų
įkainių dydžių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri
skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai?page=3
1.6. Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių Viešųjų
institucijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos
apskaičiuojamos taikant Viešojo valdymo institucijų

projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių
nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių
fondų
svetainėje
adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai
Užsienio asmens, kviečiamo skaityti paskaitas visuomenės
ir sveikatos priežiūros specialistams, socialiniams
darbuotojams, psichologams, psichiatrams, slaugytojoms ir
kitiems specialistams, dirbantiems su socialinės rizikos
asmenimis bei jų šeimomis išlaidos apmokamos taikant
Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų
įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kviestiniomokslininko-vizito-lietuvoje-islaidu-fiksuotuju-ikainiuapskaiciavimo-tyrimo-ataskaita
1.7. Projekto veikloms vykdyti reikalingos privačių juridinių
asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos
apskaičiuojamos taikant Privačių juridinių asmenų projektų
dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo
tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų
svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/
supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai
1.8. Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo
užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio
metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių
darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų projekto
veiklose dalyvaujančių asmenų, kurie gauna darbo
užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės
paramos ar tarptautinės finansinės paramos, darbo
užmokesčio išlaidas, yra tinkamos tik kaip projekto
vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas.
2. Vykdant Aprašo 9.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą
tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:
Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio
projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų
(civilines) ir kitas sutartis išlaidos, kai projekto vykdytojas
(partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį).
2.1. Tinkamomis finansuoti laikomos tik projektą
vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, kai
projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto
veiklas (arba jų dalį).
2.2. Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų
darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti
nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo

nuostatomis. Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio
išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir
kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio,
išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais,
vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos
darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis arba esamų
darbo sutarčių papildymai, kai šalia pagrindinių pareigų
sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju
sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kiek laiko dirbama prie
projekto, ir nurodytas atlygis).
2.3. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad projektą
vykdantys darbuotojai turėtų išsilavinimą ir kvalifikaciją,
atitinkančius projekte numatytas vykdyti funkcijas ir
pareigas.
2.4. Vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už
kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas
kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų
išmokos apmokamos taikant Kasmetinių atostogų ir
papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų
nustatymo tyrimo ataskaitą, kuri skelbiama ES struktūrinių
fondų
svetainėje
adresu
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai
3. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra
netinkamos finansuoti.
Tinkamos finansuoti yra tik privalomos informavimo apie
projektą priemonės pagal Projekto taisyklių 450.1–450.6
papunkčius.
6.

7.

Informavimas
apie projektą

Vykdant Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytas
remiamas veiklas, viešinimo išlaidos negali viršyti 500 Eur.
Vykdant Aprašo 9.3 papunktyje nurodytą remiamą
veiklą, viešinimo išlaidos yra tinkamos finansuoti tik 7
išlaidų kategorijos lėšomis.

Netiesioginės
išlaidos ir kitos
išlaidos pagal
fiksuotąją
projekto išlaidų
normą

Tinkama finansuoti.
1. Vykdant Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytas
remiamas veiklas,
netiesioginėms projekto išlaidoms
apmokėti taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma
apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.
2. Vykdant Aprašo 9.3 papunktyje nurodytą remiamą
veiklą, tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:
2.1. atrankiniams greitiesiems ŽIV testams;
2.2. atrankiniams greitiesiems hepatito C, hepatito B, sifilio
testams;
2.3. vienkartinėms
priemonėms
(švirkštai,
adatos,
spiritinės servetėlės, fiziologinis skystis ampulėmis,
tvarsliava, injekcinis vanduo, medicininės pirštinės,

prezervatyvai, lubrikantai, dezinfekavimo priemonės ir kt.),
naudojamoms teikiant žemo slenksčio paslaugas;
2.4. utilizavimo konteineriams;
2.5. informacinei medžiagai žemo slenksčio kabinetų
klientams;
2.6. kanceliarinėms prekėms, higienos bei ūkinėms
prekėms;
2.7. kompiuterinei įrangai;
2.8. baldams;
2.9. išlaidos, kurios susijusios su žemo slenksčio kabineto
užimamu plotu:
2.9.1. elektros išlaidos;
2.9.2. vandens (nuotekų) tiekimo išlaidos;
2.9.3. šildymo išlaidos;
2.9.4. atliekų išvežimo paslaugų išlaidos;
2.10. išlaidos, kurios nesusijusios su žemo slenksčio
kabineto užimamu plotu, – ryšio priemonių (telefonas,
internetas) išlaidos;
2.11. personalo mokymams;
2.12. kitos su patalpų išlaikymu susijusios išlaidos;
2.12.1. patalpų nuomos išlaidos;
2.12.2. medicininių atliekų tvarkymo išlaidos;
2.12.3. patalpų valymo / tvarkymo / dezinfekavimo
išlaidos;
2.13.
mobiliųjų žemo slenksčio kabinetų išlaidos:
2.13.1. kurui;
2.13.2. remontui;
2.13.3. amortizacijai;
2.13.4. automobilio draudimui;
2.13.5. darbo rūbams;
2.13.6. vairuotojo darbo užmokesčiui;
2.13.7.6 automobilio parkavimo paslaugoms;
2.14. viešinimo išlaidoms.
3. Išlaidos, skirtos Aprašo 9.3 papunktyje nurodytai
remiamai veiklai, apmokamos taikant fiksuotąją projekto
išlaidų normą pagal Projekto taisyklių 433.3 papunktį, t. y.
fiksuotoji norma sudaro 40 procentų projektą vykdančio
personalo išlaidų (40 proc. nuo 5 kategorijos išlaidų sumos)
ir taikoma daliai tinkamų finansuoti projekto išlaidų
(įskaitant netiesiogines išlaidas) apmokėti.
Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis
Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų
atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“
4. Pripažįstu netekusiu galios 45.4 papunktį.
„45.4. pagrindinio projekto pirkimo, kurio prašoma finansuoti suma sudaro
didžiausią projekto biudžeto dalį, dokumentus, jeigu šis pirkimas teikiant projekto paraišką
yra įvykdytas;“
5. Pakeičiu 1 priedą:
5.1. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. Pareiškėjas ir partneris
Informacija tikrinama
(-iai) yra juridiniai asmenys,
pagal Juridinių asmenų
juridinio asmens filialai,
registro duomenis.
atstovybės (toliau – juridinis
Informacijos šaltinis:

asmuo) arba fiziniai asmenys, projekto paraiška ir kita
kurie verčiasi ūkine ir (arba)
viešai prieinama
ekonomine veikla (toliau –
informacija.“
fizinis asmuo), kaip nustatyta
Apraše.
5.2. Pakeičiu 7.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„7.8. Paraiškoje teisingai Informacijos šaltinis:
nurodyta projekto kategorija, projekto paraiška.“
iš projekto planuojamos gauti
pajamos (taip pat ir grynosios
pajamos)
teisingai
apskaičiuotos ir teisingai
nustatytas projektui reikiamo
finansavimo
dydis,
atsižvelgiant
į
tai,
ar
įgyvendinant projektą:
– negaunama pajamų;
– gaunama pajamų ir jos yra
įvertintos iš anksto;
– gaunama pajamų, bet jų iš
anksto neįmanoma
apskaičiuoti.
(Šis
vertinimo
aspektas
netaikomas, kai iš Europos
regioninės plėtros fondo ar
Sanglaudos fondo bendrai
finansuojamo
projekto
tinkamų finansuoti išlaidų
suma neviršija 50 000 1 000
000 eurų, kai iš ESF bendrai
finansuojamo
projekto
tinkamų finansuoti išlaidų
suma neviršija 100 000 eurų,
kai
projektams
taikoma
valstybės
pagalba,
apdovanojimams
ir
grąžinamosioms subsidijoms
(kai grąžinama visa paramos
suma),
fiksuotosioms
sumoms,
fiksuotiesiems
įkainiams ir bendro veiksmų
plano projektams, jeigu juos
nustatant buvo atsižvelgta į
numatomas gauti grynąsias
pajamas, taip pat techninės
paramos projektams, taip pat
jeigu pagal reglamento (ES)
Nr. 1303/2013 61 straipsnio
3 dalies a arba aa punktą
ūkio
sektoriui
taikoma
grynųjų pajamų fiksuotoji
norma, išreikšta pajamų

procentais.).
5.3. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„8.1. Projekto veiklos
Projekto veiklų vykdymo
vykdomos Lietuvos
teritorija turi atitikti šio
Respublikoje arba ne
Aprašo 19 punkte
Lietuvos Respublikoje, bet
nustatytus reikalavimus.
jas vykdant sukurti produktai,
gauti rezultatai ir nauda (ar jų Informacijos šaltinis:
dalis, proporcinga Lietuvos
projekto paraiška.“
Respublikos finansiniam
įnašui) atitenka Lietuvos
Respublikai (arba ES, kai
vykdomos projektų veiklos
pagal reglamento (ES) Nr.
1303/2013 9 straipsnio
pirmosios pastraipos 1
punktą) ir projektas atitinka
bent vieną iš šių sąlygų:
8.1.1. iš Europos regioninės
plėtros fondo ir Sanglaudos
fondo bendrai finansuojamo
projekto veiklų, vykdomų ne
Lietuvos Respublikoje, o ES
teritorijoje, išlaidos neviršija
procento, nustatyto projektų
finansavimo sąlygų apraše;
arba pagal projektų
finansavimo sąlygų aprašą
vykdomos reprezentacijai
skirtos veiklos,
informavimo,
komunikacijos ir ES
struktūrinių fondų
matomumo didinimo
veiklos;
8.1.2. iš ESF bendrai
finansuojamo projekto
veiklos vykdomos:
- ES teritorijoje;
- ne ES teritorijoje, bet
tokių veiklų išlaidos
neviršija procento,
nustatyto projektų
finansavimo sąlygų
apraše;
8.1.3. vykdomos techninės
paramos projektų veiklos.

Laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas,
pavaduojantis laikinai einantį sveikatos apsaugos ministro pareigas

