2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto
„Darniojo transporto, pagrindinių tinklų
infrastruktūros skatinimas“ 6.1.1. konkretaus
uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo
sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
4 priedas
TINKAMŲ FINANSUOTI BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ APRAŠYMAS
Šis aprašymas nenustato projekto tinkamų išlaidų, bet nurodo išlaidų grupavimo principus, kai
tokios išlaidos yra tinkamos finansuoti iš projekto lėšų.
Biudžeto išlaidų kategorija
1. Žemė

Pagal biudžeto išlaidų kategoriją tinkamos
finansuoti projekto išlaidos



žemės pirkimo arba nuomos išlaidos;
nepriklausomo turto vertintojo žemės rinkos
vertės ataskaitos parengimo išlaidos (jei
reikalaujama pateikti ataskaitą);

išlaidos notarui už sandorio įforminimą;

įsigyto žemės sklypo kadastrinių matavimų ir
teisinės registracijos išlaidos ir pan.

3 Statyba, rekonstravimas, remontas 
statybos, rekonstravimo, remonto (įskaitant
ir kiti darbai
kultūros objektų konservavimą, restauravimą ir
pan.), išankstinių darbų (pvz., sklypo paruošimo),
griovimo ir kt. darbų išlaidos ir su šių veiklų
vykdymu susijęs darbo užmokestis1 ir
komandiruočių išlaidos;

projektavimo, kadastrinių ir geodezinių
matavimų, statybinių tyrinėjimų (įskaitant kultūros
paveldo objektų tyrimą), techninės priežiūros ir
projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių ir kitos
susijusios išlaidos ir su šių veiklų vykdymu susijęs
darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos;

statybą leidžiantys dokumentai, sukurto turto
draudimo išlaidos, pastato (statinio)
inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidos ir
pan.
4. Įranga, įrenginiai ir kt. turtas
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baldų, kompiuterinės technikos, programinės
įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio
turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo)
išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo,
sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo,
instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo,
apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės
priežiūros ir susijusias išlaidas), taip pat
programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų
kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos; su šių veiklų

Čia ir toliau: darbo užmokesčio išlaidos apima apskaičiuotą darbo užmokestį, darbdavio mokamas socialinio draudimo
įmokas, taip pat įmokas į Garantinį fondą ir kitus su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus.
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Biudžeto išlaidų kategorija

Pagal biudžeto išlaidų kategoriją tinkamos
finansuoti projekto išlaidos
vykdymu susijęs darbo užmokestis ir
komandiruočių išlaidos;


tikslinių transporto priemonių pirkimo, nuomos
ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos;

patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų,
prekių ženklų išlaidos;

turto draudimo išlaidos.
6. Informavimas apie projektą

 išlaidos privalomoms informavimo apie projektą
priemonėms;
 išlaidos kitoms komunikacijos priemonėms, su
projekto pristatymu susijusioms reprezentacinėms
išlaidoms (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui) ir
pan., jeigu tokios išlaidos numatytos projektų
finansavimo sąlygų apraše.
Jeigu privalomo informavimo apie projektą priemonės
perkamos kartu su kitais darbais, paslaugomis ar
prekėmis (pavyzdžiui, jeigu perkant statybos darbus
kartu perkamos ir informacinių stendų įrengimo
paslaugos), tokios išlaidos gali būti numatytos ir kitose
biudžeto kategorijose.

