LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2016 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO
NR. 4-1 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“
PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-V-842 „INOGEB LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 4-743
Vilnius
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“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 4-1 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-842 „Inogeb LT“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:
1. Papildau 2.5 papunkčiu:
„2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų
reikalavimams, patvirtintas 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 (su
vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau –
Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).“
2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Pagal Aprašą galimi partneriai yra:
13.1. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti inovacijų konsultavimo ir (ar)
inovacijų paramos paslaugas, ir kurių dalininkė yra valstybė ir (ar) savivaldybė;
13.2. viešosios įstaigos, kurių pagrindinė veikla yra teikti verslumo skatinimo ir įmonių
konkurencingumo didinimo paslaugas, ir kurių dalininkė yra valstybė;
13.3. nacionalinės verslo asociatyvinės struktūros, vienijančios regionines ir šakines verslo
asociacijas (įskaitant prekybos, pramonės ir amatų rūmus), kurių nariai vykdo MTEPI veiklas.“
3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti tik juridiniai asmenys.“
4. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128
(toliau – ES BJRS), kuri skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/balticsea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos
2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177 final, kuris skelbiamas Europos Komisijos
interneto
svetainėje
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regionalstrategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos“.“
5. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:
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„32. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba kitose ES valstybėse
narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos
Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Jeigu projekto veiklos vykdomos ne
Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų
sumos. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą
vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos
Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams (toliau – projektą vykdantis personalas).“
6. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:
„41. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl
projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams bei de minimis
reglamente, jeigu pareiškėjui ir (ar) partneriui (-iams) teikiama de minimis pagalba, išdėstytus
projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.“
7. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:
„46. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos
Aprašo 1 lentelėje.
1 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos.
Išlaidų
Išlaidų
Reikalavimai ir paaiškinimai
kategorijos
kategorijos
Nr.
pavadinimas
1.
Žemė
Netinkama finansuoti.
Nekilnojamasis
2.
Netinkama finansuoti.
turtas
Statyba,
rekonstravimas,
3.
Netinkama finansuoti.
remontas ir kiti
darbai
Šios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. visų projekto
tinkamų išlaidų, turi būti mažesnės nei 300 000 Eur (trys šimtai
tūkstančių eurų) ir yra tinkamos finansuoti tik projekto
įgyvendinimo laikotarpiu:
4.1. projekto veikloms vykdyti būtinų baldų, kompiuterinės
Įranga,
technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito
4.
įrenginiai ir
ilgalaikio turto įsigijimo ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos,
kitas turtas
taip pat programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų
kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant informacinių
sistemų projektavimo, techninės priežiūros ir kitas susijusias
išlaidas);
4.2. tikslinių transporto priemonių nuomos išlaidos;
4.3. įsigyto ilgalaikio materialaus turto draudimas.
Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:
5.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos
su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams.
Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už
kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas
kasmetines atostogas apmokamos taikant maksimalias
Projekto
5.
kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas. Normos
vykdymas
nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos 2016 m. sausio 19 d. atliktu tyrimu „Kasmetinių
atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo atskaita“,
paskelbtu
ES
struktūrinių
fondų
svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostoguismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita;
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6.

Informavimas
apie projektą

5.2. projektą vykdančio personalo – komandiruočių išlaidos.
Išlaidoms taip pat priskirtinos projektą vykdančio personalo
dalyvavimo renginiuose išlaidos, pvz., įėjimo bilietai ar panašios
išlaidos. Projekto veikloms vykdyti (projektą vykdančio
personalo komandiruotės) reikalingos transporto Lietuvos
Respublikoje ir kelionėms žemės transportu iš Lietuvos
Respublikos į kitą valstybę (ir atgal) išlaidos apmokamos taikant
Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai
nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro
2015 m. balandžio 24 d. atliktu tyrimu „Kuro ir viešojo
transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita“
(toliau – Tyrimas), paskelbtu ES struktūrinių fondų svetainėje
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kuro-ir-viesojotransporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimoataskaita;
5.3. svečio iš užsienio, dalyvaujančio projekto veiklose, kelionių
ir apgyvendinimo išlaidos;
5.4. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų komandiruočių,
kelionių, dalyvavimo renginiuose ir panašios išlaidos. Projekto
veikloms vykdyti reikalingos transporto Lietuvos Respublikoje
ir kelionėms žemės transportu iš Lietuvos Respublikos į kitą
valstybę (ir atgal) išlaidos apmokamos taikant Kuro ir viešojo
transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi
vadovaujantis Tyrimu, paskelbtu ES struktūrinių fondų
svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kuro-irviesojo-transporto-islaidu-fiksuotuju-ikainiu-nustatymo-tyrimoataskaita;
5.5. metodikų rengimo, konsultacijų organizavimo ir vykdymo
paslaugų, leidybos ir panašių paslaugų išlaidos, tačiau nedaugiau
kaip 15 proc. visų projekto tinkamų išlaidų;
5.6. projekto
veikloms
vykdyti
(įskaitant
veiklose
dalyvaujančių asmenų apgyvendinimą) reikalingų transporto
priemonių eksploatavimo, patalpų eksploatavimo (komunalinių,
ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos;
5.7. su renginių organizavimu susijusios išlaidos.
Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:
6.1. išlaidos privalomiems informavimo apie projektą
veiksmams, kurios gali sudaryti ne daugiau nei 1 proc. visų
projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
6.2. išlaidos, susijusios su informavimo apie projektą veiklų
vykdymu.

Netiesioginės
išlaidos ir kitos
išlaidos pagal
Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą
7.
fiksuotąją
apskaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu.“
projekto išlaidų
normą
8. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:
„50. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų
atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Paraiškos formos projekto biudžeto
lentelė pildoma vadovaujantis Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos
struktūrinių fondų reikalavimams pateikta Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija.“
9. Papildau 501 punktu:
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„501. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.“
10. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
„51. Projekto išlaidos, nurodytos Aprašo 1 lentelės 5.1, 5.2 ir 5.4 papunkčiuose, apmokamos
taikant juose nurodytus fiksuotuosius įkainius, ir išlaidos, nurodytos Aprašo 1 lentelės 7 punkte,
apmokamos taikant fiksuotąją projekto išlaidų normą, turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus
trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus.“
11. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:
„62. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 65 punkte nurodytais priedais iki valstybės
projektų sąraše nurodyto termino teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės
galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje
nustatyta tvarka.“
12. Papildau 621 punktu:
„621. Jeigu vadovaujantis Aprašo 62 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu
iš šių būdų:
621.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų
dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo
ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos
turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali
būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;
621.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas
elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju
būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu
parašu gali būti netvirtinami.“
13. Pakeičiu 81 punktą ir jį išdėstau taip:
„81. Projektų įgyvendinimo priežiūrai sudaromas Projektų priežiūros komitetas, kuris stebi
projekto įgyvendinimo pažangą ir teikia rekomendacijas projekto vykdytojui dėl projekto
įgyvendinimo. Projektų priežiūros komitetas sudaromas iš įgyvendinančiosios institucijos,
Ministerijos ir projekto vykdytojo atstovų, į Projektų priežiūros komiteto sudėtį gali būti kviečiami
kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Projektų priežiūros komiteto sudėtis tvirtinama
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu, o jo veiklos principai nustatomi šio komiteto
reglamente.“

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2016-10-27 raštu Nr. ((24.39)-5K-1619520)-6K-1607418

Parengė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos
koordinavimo departamento
Struktūrinės paramos politikos skyriaus
vyriausioji specialistė
Vaida Vislavičiūtė

Evaldas Gustas

