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LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO
2018 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 4-747 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO „SMULKIOJO IR VIDUTINIO
VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 03.2.1-LVPA-K-807
„VERSLO KLASTERIS LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m.
d. Nr. 4Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklių patvirtinimo“, 89 ir 520 punktais,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo
klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018
m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 4-747 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ 43 punktą ir jį
išdėstau taip:
„43. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos Aprašo
lentelėje.
Lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.
Išlaidų
kategoIšlaidų kategorijos
Reikalavimai ir paaiškinimai
rijos
pavadinimas
Nr.
1.
Žemė
Netinkama finansuoti.
2.
Nekilnojamasis turtas
Netinkama finansuoti.
3.
Statyba, rekonstravimas, Netinkama finansuoti.
remontas ir kiti darbai
4.
Įranga, įrenginiai ir kitas
Netinkama finansuoti.
turtas
Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:
5.1. verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose
(platformose), tarptautinėse Europos ir pasaulio verslo
organizacijose, klasteriuose mokestis. Šios išlaidos tinkamos
finansuoti tik projekto įgyvendinimo metu;
5.2. verslo klasterio narių ekspertų darbo užmokestis (apmokamas
taikant privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo
bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius, kurie
Projekto vykdymas
nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 2016 m. vasario 19 d. patvirtinta „Privačių juridinių
asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo
užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita“ (2018
m. rugpjūčio 21 d. redakcija), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų
svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/privaciujuridiniu-asmenu-projektu-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotujuikainiu-nustatymo-tyrimo-ataskaita) (toliau – privačių juridinių
asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo
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5.

6.
7.

Informavimas apie
projektą
Netiesioginės išlaidos ir
kitos išlaidos pagal
fiksuotąją projekto
išlaidų normą

užmokesčio fiksuotieji įkainiai) ir komandiruočių (vykdančio
personalo komandiruotės projekto veikloms vykdyti) transporto
išlaidos (apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų
fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d.
patvirtinta „Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių
nustatymo tyrimo ataskaita“, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų
svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kuro-irviesojo-transporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimoataskaitair komandiruočių išlaidos) (toliau – kuro ir viešojo
transporto išlaidų fiksuotieji įkainiai);
5.3. išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklai vykdyti
reikalingų tyrimų, analizių pirkimu. Šios išlaidos negali sudaryti
daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų;
5.4. rinkodaros priemonių, skirtų įmonių grupės paslaugų ir
produktų žinomumui didinti, naujiems nariams pritraukti ar
įsitraukti į tarptautinius tinklus (klasterius), verslo klasterio narių
išlaidos (pvz., lankstinukų, interneto svetainės kūrimo, rinkodaros
socialiniuose tinkluose, vaizdo reklamos internete, mobiliosios
rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, reklamos interneto
portaluose, turinio rinkodaros (internetiniai dienoraščiai,
elektroninės knygos ir kiti elektroniniai leidiniai, nuotraukos ir 3D
turai, instrukcijos ir vadovai ir pan.) išlaidos);
5.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos
(apmokamos taikant privačių juridinių asmenų projektų
vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio
fiksuotuosius įkainius) ir projektą vykdančio personalo
komandiruočių (vykdančio personalo komandiruotės projekto
veikloms vykdyti) transporto išlaidos (apmokamos taikant kuro ir
viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius);
5.6. e-paslaugų (e-konsultacijos; e-susitikimai) išlaidos, kurios
tinkamos finansuoti, jei yra patirtos ne anksčiau kaip 2020 m.
vasario 26 d. (nuo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo).
Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos išlaidos
privalomiems informavimo apie projektą veiksmams.
Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą
apskaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.
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