Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo
priemonių apie ES fondų investicijų veiklas išlaidų
fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimas 2022 m. sausio 28 d.

ĮGYVENDINTŲ PRIVALOMŲ MATOMUMO
IR INFORMAVIMO PRIEMONIŲ APIE ES
FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKLAS IŠLAIDŲ
FIKSUOTŲJŲ SUMŲ NUSTATYMO
TYRIMAS
2022-01-28

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo
priemonių apie ES fondų investicijų veiklas išlaidų
fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimas 2022 m. sausio 28 d.

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas
B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai, nurodant veiksmo rūšies
pavadinimą ir jei taikoma intervencijų kategorijos kodą)
Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai
apmokamoms išlaidoms padengti?
Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę:

1. Veiksmo rūšies aprašymas,
įskaitant įgyvendinimo
tvarkaraštį

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)

Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas
Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų ir (ar)
įgyvendinamų projektų tikslų, eigos, rezultatų ir naudos
viešinimas, įgyvendinant 2021 m. birželio 24 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2021/1060
(toliau – 2021–2027 m. Reglamentas) nustatytus
matomumo ir informavimo priemonių reikalavimus
projektų vykdytojams. Vykdant pažangesnės, žalesnės,
geriau sujungtos, socialiai atsakingesnės bei piliečiams
artimesnės Lietuvos politikos tikslus, o taip pat
įgyvendinant specialiuosius prioritetus orientuotus į
inovatyvių sprendimų skatinimą, skaitmeninio junglumo
ir darnaus įvairiarūšio judumo miestuose gerinimą, bus
finansuojamos privalomos matomumo ir informavimo
priemonės, skirtos viešinti ES fondų investicijų veiklas.
Numatoma šio veiksmo išlaidų apmokėjimo pradžios ir
užbaigimo data – 2021–20291 metais.
1 prioritetas „Pažangesnė Lietuva“
1.1. Plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius
pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas;
1.2. Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda
piliečiams, įmonėms, mokslinių tyrimų organizacijoms ir
valdžios institucijoms;
1.3. Stiprinti tvarų MVĮ augimą bei konkurencingumą ir
darbo vietų kūrimą MVĮ, be kita ko pasitelkiant
gamybines investicijas;
1.4. Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės
pertvarkai ir verslumui reikalingus įgūdžius.
2 prioritetas „Žalesnė Lietuva“
2.1. Skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

1Tinkamas

finansavimo laikotarpis.
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2.2. Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą
(ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo
kriterijus;
2.3. Plėtoti pažangiąsias elektros energijos sistemas,
tinklus ir energijos kaupimo ne transeuropiniame
energetikos tinkle (TEN-E) sprendimus;
2.4. Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos ir nelaimių
rizikos prevenciją, atsparumą, atsižvelgiant į
ekosisteminius metodus;
2.5. Skatinti prieigą prie vandens ir tvarią vandentvarką;
2.6. Skatinti perėjimą prie žiedinės ir efektyvaus išteklių
naudojimo ekonomikos;
2.7. Stiprinti gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios
infrastruktūros apsaugą ir išsaugojimą, be kita ko, miestų
teritorijose ir mažinti visų rūšių taršą.
3 prioritetas „Geriau sujungta Lietuva“
3.1. Plėtoti klimato kaitai atsparų, pažangų, saugų, tvarų
ir įvairiarūšį TEN-T;
3.2. Plėtoti ir stiprinti tvarų, klimato kaitai atsparų,
pažangų ir įvairiarūšį nacionalinį, regioninį ir vietos
judumą, įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T
bei tarpvalstybinį judumą.
4 prioritetas „Socialiai atsakingesnė Lietuva“
4.1. Suteikti daugiau galimybių įsidarbinti ir pasinaudoti
aktyvumo priemonėmis visiems darbo ieškantiems
asmenims, visų pirma jaunimui, ypač įgyvendinant
Jaunimo garantijų iniciatyvą, ilgalaikiams bedarbiams ir
darbo rinkoje palankių sąlygų neturinčioms grupėms bei
ekonomiškai neaktyviems žmonėms, taip pat propaguoti
savarankišką veiklą ir socialinę ekonomiką;
4.2. Didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę,
įtraukumą, veiksmingumą ir jų aktualumą darbo rinkos
atžvilgiu, be kita ko pripažįstant neformaliojo ir
savaiminio mokymosi rezultatus, siekiant padėti įgyti
bendrąsias kompetencijas verslumo ir skaitmeninius
įgūdžius, ir skatinti taikyti dualines mokymo ir profesinio
mokymo sistemas;
4.3. Skatinti, kad visi, visų pirma palankių sąlygų
neturinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti
kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas ir
užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir
priežiūra, taip pat bendruoju lavinimu ir profesiniu
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rengimu bei mokymu, baigiant tretiniu išsilavinimu ir
suaugusiųjų švietimu ir mokymusi, be kita ko, visiems
sudaryti palankesnes sąlygas judumui mokymosi tikslais
ir užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems;
4.4. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti,
kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir
persikvalifikavimo galimybių, atsižvelgiant į verslumo ir
skaitmeninius įgūdžius, geriau numatyti pokyčius ir
naujų įgūdžių reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos
poreikiais, sudaryti palankesnes sąlygas keisti profesinę
veiklą ir skatinti profesinį judumą;
4.5. Gerinti vienodas galimybes naudotis įtraukiomis ir
kokybiškomis švietimo, mokymo ir mokymosi visą
gyvenimą
paslaugomis
plėtojant
prieinamą
infrastruktūrą, be kita ko, didinti atsparumą naudojantis
nuotoliniu ir internetiniu švietimu bei mokymu (ERPF);
4.6. Stiprinti kultūros ir darnaus turizmo vaidmenį
ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių
inovacijų srityse (ERPF);
4.7. Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias
galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir
gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių
grupių;
4.8. Suteikti daugiau vienodų galimybių už prieinamą
kainą laiku gauti kokybiškas ir tvarias paslaugas,
įskaitant paslaugas, kuriomis skatinamos galimybės gauti
būstą ir į asmenį orientuotą priežiūrą, įskaitant sveikatos
priežiūrą; modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, be
kita ko, skatinti, kad būtų suteikta galimybė naudotis
socialine apsauga, daugiau dėmesio skiriant vaikams ir
palankių sąlygų neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos
priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų
prieinamumą, taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir
tvarumą;
4.9. Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas
pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje
esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius
asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant
integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu
ir socialines paslaugas (ERPF);
4.10 Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos
priežiūros paslaugomis, didinti sveikatos priežiūros
sistemų, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą, atsparumą,
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ir skatinti perėjimą nuo institucinės globos prie globos
šeimoje ir bendruomeninės globos (ERPF).
5 prioritetas „Piliečiams artimesnė Europa“
5.1. Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir
aplinkosaugos plėtrą, puoselėti kultūrą, gamtos paveldą,
darnų turizmą ir saugumą miestų teritorijose;
5.2. Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir
aplinkosaugos plėtrą vietos lygmeniu, puoselėti kultūrą,
gamtos paveldą, darnų turizmą ir saugumą kitose nei
miestų teritorijose.
6 specialus prioritetas „Inovatyvūs sprendimai“
Konkretus uždavinys – 6.1 „Suteikti daugiau vienodų
galimybių už prieinamą kainą laiku gauti kokybiškas ir
tvarias paslaugas, įskaitant paslaugas, kuriomis
skatinamos galimybės gauti būstą ir į asmenį orientuotą
priežiūrą, įskaitant sveikatos priežiūrą; modernizuoti
socialinės apsaugos sistemas, be kita ko, skatinti, kad
būtų suteikta galimybė naudotis socialine apsauga,
daugiau dėmesio skiriant vaikams ir palankių sąlygų
neturinčioms grupėms; gerinti sveikatos priežiūros
sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą,
taip pat ir neįgaliesiems, rezultatyvumą ir tvarumą“.
7 specialus prioritetas
Konkretus uždavinys – 7.1 „Gerinti skaitmeninį
junglumą“
8 specialus prioritetas
Konkretus uždavinys – 8.1 „Skatinti tvarų daugiarūšį
judumą miestuose kaip vieną iš perėjimo prie nulinio
anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos dalių“
3. Rodiklis, kurį pasiekus
išlaidos yra atlyginamos

Įgyvendintos privalomos matomumo ir informavimo
priemonės apie ES fondų investicijų veiklas.

4. Rodiklio, kurį pasiekus
išlaidos yra atlyginamos,
matavimo vienetas

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo
priemonių apie ES fondų investicijų veiklas rinkinys2

2Paramos gavėjų ir finansines priemones įgyvendinančių subjektų remiami veiksmai nurodyti 2021–2027 m. Reglamento

50 straipsnio 1 dalyje. Priklausomai nuo fondo bei projekto išlaidų sumos, rinkinį sudaro atitinkamų šio straipsnio
papunkčiuose numatytų remiamų veiksmų, kurie privalo būti įgyvendinti visi kartu sudėjus, finansavimas. Pirmąjį rinkinį
sudaro: a) projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta
informacija; b) pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas (plakatas) arba elektroniniame
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5. Fiksuotasis vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma

Fiksuotoji suma
FS1 (be PVM): 15,45 Eur
FS1 (su PVM): 18,69 Eur
Fiksuotoji suma apmokama už pirmojo rinkinio išlaidas,
kai iš ESF+, ERPF ir SaF lėšų apmokamos įgyvendintos
privalomos matomumo ir informavimo priemonės apie
ES fondų investicijų veiklas, išskyrus atvejus, kai
pradedami vykdyti su fizinėmis investicijomis susiję
veiksmai arba sumontuojama nupirkta įranga ir remiamų
veiksmų visos išlaidos viršija 100 000 Eur (ESF+) arba
500 000 Eur (ERPF arba SaF).
FS2 (be PVM): 1 121,56 Eur

6. Supaprastinto išlaidų
apmokėjimo suma už matavimo
vienetą arba procentinis dydis
(fiksuotųjų normų atveju)

FS2 (su PVM): 1 357,09 Eur
Fiksuotoji suma apmokama už antrojo rinkinio išlaidas,
įgyvendinant privalomas matomumo ir informavimo
priemones apie ES fondų investicijų veiklas, kai
veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, pradedami
vykdyti arba nupirkta įranga sumontuojama bei
atsižvelgiama į fondą ir projekto išlaidas:
− ESF+ lėšomis remiami veiksmai, kurių visos
išlaidos viršija 100 000 Eur;
− ERPF arba SaF lėšomis remiami veiksmai, kurių
visos išlaidos viršija 500 000 Eur.
Tuo atveju, jeigu projektų finansavimo sąlygose būtų
nustatyta, kad projektams taikomos ne visos rinkinio
priemonės, fiksuotoji suma už nepilnus rinkinius negalės
būti išmokama.

ekrane paskelbtas lygiavertis pranešimas; c) visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos
medžiagoje, pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama. Antrąjį rinkinį sudaro: a) projekto
vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse patalpinta informacija; b)
visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, pateiktas pareiškimas, kuriame
akcentuojama gaunama ES parama; c) iškabintos ilgalaikės lentelės ar informacinės lentos su ES emblema.
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7. Išlaidų kategorijos, kurioms
taikomas vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma

FS1 – fiksuotąją sumą sudaro visų pirmojo privalomų
matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos,
kai:
a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto
vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei
tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse
patalpinta informacija – trumpas veiksmo,
įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas,
proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas
apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
b) projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei
gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne
mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas
(plakatas) arba elektroniniame ekrane paskelbtas
lygiavertis pranešimas, kuriame turi būti pateikta
informacija apie veiksmą akcentuojant iš ES
gaunamą finansinę paramą;
c) visuomenei
arba
dalyviams
skirtuose
dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje,
susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai
matomai pateiktas pareiškimas, kuriame
akcentuojama gaunama ES parama;
FS2 – fiksuotąją sumą sudaro visų antrojo privalomų
matomumo ir informavimo priemonių rinkinio išlaidos,
kai:
a) projekto įgyvendinimo pradžioje projekto
vykdytojo oficialioje interneto svetainėje, jei
tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos svetainėse
patalpinta informacija – trumpas veiksmo,
įskaitant jo tikslus ir rezultatus, aprašymas,
proporcingas paramos dydžiui, bei informavimas
apie iš ES gaunamą finansinę paramą;
b) visuomenei
arba
dalyviams
skirtuose
dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje,
susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai
matomai pateiktas pareiškimas, kuriame
akcentuojama gaunama ES parama;
c) kai tik pradedami fiziškai vykdyti veiksmai,
susiję su fizinėmis investicijomis, arba
sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai
matomoje vietoje iškabinamos ilgalaikės lentelės
ar informacinės lentos su ES emblema.
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Pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES
projektų įgyvendinimą, PVM yra tinkamas finansuoti
ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM
susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Įgyvendinant
skirtingus Investicijų programos veiksmus, projekto
vykdytojais bus ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir
taikys fiksuotąją sumą be PVM, bei, kurie PVM
nesusigrąžins ir taikys fiksuotąją sumą su PVM. Faktinis
PVM
tinkamumas
finansuoti
bus
nurodytas
nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose
ES projektų įgyvendinimą.
N
Veiksmų, išvardintų šio priedėlio B dalies 1 punkte,
tikslų pasiekimui bus patiriamos tiesioginės bei
netiesioginės projektų veiklų vykdymo išlaidos.

8. Ar šios išlaidų kategorijos
apima visas veiksmo tinkamas
finansuoti išlaidas? (T/N)

9. Koregavimo (-ų) metodas

Fiksuotosios sumos neapima 2021– 2027 m. Reglamento
50 straipsnio 1 dalies e punkte numatytų privalomų
matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų
investicijų veiklas finansavimo, kai vykdomų strateginės
svarbos projektų ir projektų, kurių visos išlaidos viršija
10 mln. EUR, atvejais yra surengti komunikaciniai
renginiai ar veiklos. Šių komunikacinių renginių ar veiklų
išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotąsias sumas
netaikomas, o tokios išlaidos turi būti apmokamos pagal
realų jų patyrimą.
Fiksuotosios sumos atnaujinamos kiekvienais metais
vieną kartą per metus iki I ketv. pabaigos, atsižvelgiant į
Lietuvos statistikos departamento pateiktą (viešą)
informaciją ir perskaičiuojant dydžius į atitinkamų metų
(N) kainų lygį, remiantis Lietuvos statistikos
departamento nurodytu vartotojų kainų indeksu, lyginant
su N-1 metais: vartotojų kainų indeksas pagal COICOP
klasifikatorių „00 Vartojimo prekės ir paslaugos“3.
Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuotos
fiksuotosios sumos įsigalios nuo atnaujintų dydžių
paskelbimo dienos ir galės būti taikomos fiksuotųjų sumų
rezultatams, pasiektiems po atnaujintų fiksuotųjų sumų
įsigaliojimo dienos.

3https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/.

Parinktys: Ūkis ir finansai (makroekonomika)/
Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos/ Vartotojų kainų indeksai (VKI), kainų pokyčiai, svoriai, vidutinės kainos,
Vartotojų kainų indeksai/ Vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100).
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Siekiant gauti apmokėjimą iš Europos Komisijos (toliau
– Komisija) pagal fiksuotąsias sumas, FS1 rezultatui
pagrįsti bus kaupiami visi šie rezultato pasiekimą
pagrindžiantys dokumentai:
1) aktyvios galiojančios nuorodos į interneto
svetainę, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos
svetaines;
2) spausdinto ne mažesnio nei A3 formato skelbimo
(plakato) arba elektroniniame ekrane paskelbto
lygiaverčio pranešimo nuotrauka (-os);
3) dokumentų ir komunikacinės medžiagos kopijos
10. Vienetų pasiekimo tikrinimas
(tinka ir ekrano vaizdo kopijos) arba originalūs
– Aprašykite, kokiu (-iais)
pavyzdžiai (pakankamos jų elektroninės versijos
dokumentu (-ais) / sistema bus
arba ekrano vaizdo kopijos), kuriuose gerai
remiamasi tikrinant, ar pateikti
matomai pateiktas pareiškimas apie gautą fondų
vienetai pasiekti
paramą.
– Aprašykite, kas bus tikrinama
FS2 rezultatui pagrįsti bus kaupiami visi šie rezultato
valdymo patikrinimų metu ir kas pasiekimą pagrindžiantys dokumentai:
juos atliks
1) aktyvios galiojančios nuorodos į interneto
– Aprašykite, kokia bus
svetainę, jei tokia yra, ir socialinės žiniasklaidos
atitinkamų duomenų /
svetaines;
dokumentų rinkimo ir saugojimo
2) iškabintos ilgalaikės lentelės ar informacinės
tvarka
lentos su ES emblema4 nuotrauka (-os);
3) dokumentų ir komunikacinės medžiagos kopijos
(tinka ir ekrano vaizdo kopijos) arba originalūs
pavyzdžiai (pakankamos jų elektroninės versijos
arba ekrano vaizdo kopijos), kuriuose gerai
matomai pateiktas pareiškimas apie gautą fondų
paramą.

11. Galimos žalingos paskatos,
švelninimo priemonės ir
apskaičiuotasis rizikos lygis
(didelė / vidutinė / maža)

4Vadovaujantis

Projektų patikrų, duomenų ir dokumentų rinkimo bei
saugojimo tvarka vykdoma, laikantis nacionaliniuose
teisės aktuose5, reglamentuojančiuose ES projektų
įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų.
1. Kyla rizika, kad pasikeis teisės aktai,
reglamentuojantys
reikalavimus
privalomoms
matomumo ir informavimo priemonėms, 2021–2027 m.
finansavimo laikotarpiu, ir nustatytos fiksuotosios sumos
neatitiks teisės aktų reikalavimų.

2021-2027 m. Reglamento IX priede nustatytomis techninėmis charakteristikomis.
rengimo metu galioja Laikinosios tvarkos aprašas, patvirtintas 2021 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos
finansų ministro įsakymu Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos
aprašo patvirtinimo“. Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b8cc300deeb11eb9f09e7df20500045
5Metodikos

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo
priemonių apie ES fondų investicijų veiklas išlaidų
fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimas 2022 m. sausio 28 d.

Rizikos lygis:
Maža
Galimi sprendimo būdai:
Tuo atveju, jeigu sąrašas būtų išplėstas naujomis
privalomomis matomumo ir informavimo priemonėmis,
apmokėjimas už įgyvendinamas priemones pagal
fiksuotąsias sumas galėtų būti ir toliau taikomas, o naujų
privalomų priemonių išlaidos turėtų būti apmokamos
pagal faktinį jų patyrimą.
Jeigu privalomų priemonių sąrašas būtų siaurinamas,
fiksuotoji suma negalėtų būti taikoma.
2. Kai projektų finansavimo sąlygose nustatyta, kad iš
tiesioginių projekto lėšų tinkamos finansuoti tik
privalomos matomumo ir informavimo priemonių
išlaidos, kyla rizika, kad projekto vykdytojai norės
įgyvendinti ne tik tas priemones, kurios privalomos
atsižvelgiant į įgyvendinamo veiksmo rūšį, fondą bei
projekto sumą, bet ir kitas matomumo ir informavimo
priemones, kurios įtrauktos į 2021–2027 m. Reglamentą,
tačiau netaikomos6.
Rizikos lygis:
Maža
Galimi sprendimo būdai:
Siekiant užtikrinti teisingą fiksuotųjų sumų taikymą,
tyrime yra nustatytos sąlygos, kuriais atvejais yra
tinkama FS1, kuriais – FS2 (šio priedėlio B dalies 7
punktas). Apmokėjimas pagal abi fiksuotąsias sumas
viename projekte nėra galimas. Nustatytos fiksuotosios
sumos neapima kitų, papildomų informavimo ir
matomumo priemonių išlaidų ir dėl jų tinkamumo turėtų
būti sprendžiama atskirai.
3. Kyla rizika, kad fiksuotųjų sumų taikymo metu atsiras
poreikis jas skaidyti, kai nėra įgyvendintos visos į FS1
arba į FS2 įtrauktos matomumo ir informavimo
priemonės.
Rizikos lygis:
Maža
6Pvz.,

kai ERPF ir SaF lėšomis remiami veiksmai, kurių visos išlaidos viršija 500 000 Eur. ir pradedami fiziškai vykdyti
veiksmai, susiję su fizinėmis investicijomis, arba sumontuojama nupirkta įranga, visuomenei gerai matomoje vietoje turi
iškabinti ilgalaikes lenteles ar informacines lentas, tačiau taip pat norėtų iškabinti bent vieną ne mažesnio nei A3 formato
spausdintą skelbimą arba elektroniniame ekrane paskelbti lygiavertį pranešimą, nors pastaroji priemonė atsižvelgiant į
įgyvendinamo veiksmo rūšį, fondą ir projekto sumą neprivalo būti įgyvendinama.

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo
priemonių apie ES fondų investicijų veiklas išlaidų
fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimas 2022 m. sausio 28 d.

Galimi sprendimo būdai:
Fiksuotoji suma gali būti apmokėta tik įgyvendinus visas
į jos rinkinį įeinančias priemones ir pateikus rezultato
pasiekimą pagrindžiančius dokumentus. Dalinis
fiksuotosios sumos apmokėjimas nėra galimas.
4. Kyla rizika, kad veiksmas galės būti finansuojamas iš
dviejų ir daugiau fondų arba kitų finansavimo šaltinių.
Rizikos lygis:
Maža
Galimi sprendimo būdai:
Šiais atvejais fiksuotosios sumos turi būti apmokamos
taikant pro rata principą.
12. Visa suma (nacionalinė ir
ES), kurią, tikimasi, Komisija
šiuo pagrindu atlygins

1.130.000 Eur (nacionalinė ir ES)

