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B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai)  

Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai 

apmokamoms išlaidoms padengti? 

Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę: Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas 

 
1 Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 

5 dalis). 
2    Šaltinis: EUR-Lex - 32021R0702 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
3 Veiksmų, apimančių kelis supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus, skirtingus projektus ar vienas po kito einančius 

veiksmo etapus, atveju reikia užpildyti 3–11 laukelius kiekvienam rodikliui, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos. 

1. Veiksmo rūšies aprašymas, 

įskaitant įgyvendinimo 

tvarkaraštį1 

Informacija pateikta Europos Komisijos Deleguotame 

Reglamente 2021/7022 

2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  
Informacija pateikta Europos Komisijos Deleguotame 

Reglamente 2021/7022 

3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos3 
Dirbančiųjų mokymo valandos įkainis 

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

Dirbančiojo baigto mokymo kurso valandų skaičius 

vienam dalyviui 

5. Fiksuotasis vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotasis vieneto įkainis 

6. Supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo suma už matavimo 

vienetą arba procentinis dydis 

(fiksuotųjų normų atveju) 

10,88 Eur  

 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Visos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos. Detalesnė 

informacija pateikta Europos Komisijos Deleguotame 

Reglamente 2021/7022. 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/N) 

Netaikoma 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.148.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A148%3ATOC
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4 Jei taikytina, nurodykite koregavimo dažnumą ir laiką ir pateikite aiškią nuorodą į konkretų rodiklį (įskaitant saitą į 

interneto svetainę, kurioje šis rodiklis paskelbtas, jei taikytina). 
5 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021-2027 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano "Naujos 

kartos Lietuva" įgyvendinimo“ teikiama veiklos ataskaita, kurios viena iš dalių yra mokėjimo prašymas. Šaltinis: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd3d3843f26111ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=xol36oerp  
6 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad 
7 Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės 

užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti? 

9. Koregavimo (-ų) metodas4  

Fiksuotasis vieneto įkainis  atnaujinamas kiekvienais 

metais vieną kartą per metus iki N metų II ketv. pab. 

pagal sąlygas nurodytas Europos Komisijos 

Deleguotame Reglamente 2021/7022.  

 

Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuotas 

fiksuotasis vieneto įkainis įsigalios nuo atnaujinto 

dydžio paskelbimo dienos ir galės būti taikomas 

fiksuotojo vieneto įkainio rezultatams, pasiektiems po 

atnaujinto fiksuotojo vieneto įkainio įsigaliojimo dienos. 

10. Vienetų pasiekimo tikrinimas 

– Aprašykite, kokiu (-iais) 

dokumentu (-ais) / sistema bus 

remiamasi tikrinant, ar pateikti 

vienetai pasiekti 

– Aprašykite, kas bus tikrinama 

valdymo patikrinimų metu ir kas 

juos atliks 

– Aprašykite, kokia bus 

atitinkamų duomenų / 

dokumentų rinkimo ir saugojimo 

tvarka  

Detalesnė informacija pateikta Europos Komisijos 

Deleguotame Reglamente 2021/7022. 

 

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais5 

administruojančiajai institucijai teiks fiksuotojo vieneto 

įkainio rezultatus pagrindžiančius dokumentus, kurie 

kaupiami ir saugomi administruojančiosios institucijos 

informacinėje sistemoje. Administruojančioji institucija 

tikrins, ar pasiekti fiksuotojo vieneto įkainio rezultatai. 

 

Projektų patikrų ir dokumentų rinkimo bei saugojimo 

tvarka vykdoma laikantis nacionaliniuose teisės 

aktuose6, reglamentuojančiuose ES projektų 

įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės7 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

Netaikoma 

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins 

Netaikoma 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fd3d3843f26111ecbfe9c72e552dd5bd?jfwid=xol36oerp
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad

