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Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas 

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. Veiksmo rūšies aprašymas, 

įskaitant įgyvendinimo 

tvarkaraštį1 

Įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

plano „Naujos kartos Lietuva“2 penkto komponento 

„Aukštasis mokslas, nuosekli mokslo ir inovacijų skatinimo 

sistema ir aukštos pridėtinės vertės verslas“ 3 reformos 

„Bendros mokslo ir inovacijų misijos sumaniosios 

specializacijos srityse“ investicines veiklas, vykdomas pagal 

3 papriemonę „Paskatinti mokslą ir verslą dalyvauti ES 

mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Europos 

horizontas“ ir kitose tarptautinio finansavimo programose“, 

kurios tikslas – skatinti Lietuvos mokslą ir verslą dalyvauti 

tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 

(toliau – MTEP) programose, bus  skatinamas mokslo ir verslo 

atstovų dalyvavimas Europos Sąjungos (toliau – ES) 

mokslinių tyrimų ir inovacijų programos ,,Europos 

horizontas“ akceleravimo veiklose. Todėl pagal 2021–2030 

m. švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-

001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo 

centruose“ bus finansuojami mokslo ir studijų institucijų 

(toliau – MSI) bei labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau 

– MVĮ) projektai, kuriuose bus taikomas nustatytas fiksuotasis 

vieneto įkainis, kompensuojant projekto dalyvio ir (arba) 

projektą vykdančio personalo3 patirtas tarpmiestinių kelionių 

(t. y. kelionių tarp miestų, gyvenviečių, kaimų, išskyrus 

keliones to paties miesto, kaimo, gyvenvietės ribose) 

Lietuvoje išlaidas. 

Numatoma veiksmų atrankos pradžios data 2023 m., 

užbaigimo galutinė  data – 2026 m. 

 
1 Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 5 dalis). 
2 „Naujos kartos Lietuva“ planas priimtas 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl 

Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo. Šaltinis: Ekonomikos gaivinimo 

ir atsparumo didinimo planas „Naujos kartos Lietuva“ (lrv.lt) 
3 Sąvokos apibrėžtos Įsakymo Nr. 1K-237 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 skyriuje 3.12 ir 3.30 

punktuose. 

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Lietuva%20planas.pdf
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Lietuva%20planas.pdf
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2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)  

3 reformos „Bendros mokslo ir inovacijų misijos Sumaniosios 

specializacijos srityse“ investicinių veiklų tikslas – paskatinti 

mokslą ir verslą dalyvauti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų 

programoje „Europos horizontas“ ir kitose tarptautinio 

finansavimo programose. 

3. Rodiklis, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos4 

Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo 

tarpmiestinės kelionės Lietuvoje atstumas 

4. Rodiklio, kurį pasiekus 

išlaidos yra atlyginamos, 

matavimo vienetas 

km 

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) 

Projekto dalyvio ir (arba) projektą vykdančio personalo 

tarpmiestinės kelionės išlaidų Lietuvoje fiksuotasis vieneto 

įkainis, apmokamas už nuvažiuotą 1 km: 

FĮ (be PVM): 0,09 Eur; 

FĮ (su PVM): 0,10 Eur. 

Transporto priemonės(-ių) rūšiai(-ims) apribojimų 

nenustatoma. Tuo atveju, jeigu keliaujama privačiu arba 

nuomotu transportu, kuriame vienu metu vyksta du ir (ar) 

daugiau asmenų, fiksuotasis vieneto įkainis skaičiuojamas 

kiekvienam tuo transportu vykstančiam projekto dalyviui ir 

(arba) projektą vykdančiam personalui už nuvažiuotą 

kilometrų skaičių.  

Įgyvendinant projektus, nuvažiuotų kilometrų skaičius 

(kelionės atstumas pirmyn ir atgal) turės būti nustatomas šiais 

būdais: 

a) Remiantis Atstumų lentele5 arba 

b) kai neįmanoma nustatyti atstumo pagal a punkte nurodytą 

Atstumų lentelę (pvz., jeigu šioje lentelėje nėra nurodytas 

reikiamas miestas / miestelis), nuvažiuotų kilometrų 

skaičius nustatomas naudojant internete viešai skelbiamas 

atstumų skaičiuokles6, pavyzdžiui www.maps.lt arba 

https://maps.google.lt ir kitos internetinės svetainės, 

 
4 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. 

5 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. Nr. 3-289 įsakymo „Dėl leidimų važiuoti valstybinės 

reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir mokesčio už važiavimą 

valstybinės reikšmės keliais tokiomis transporto priemonėmis mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ priedas „Atstumų tarp Lietuvos miestų ir pasienio kontrolės punktų lentelė“. Šaltinis: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423187 (aktuali redakcija nuo 2022-06-11). 
6 Atstumas  nustatomas įvedant miesto / miestelio pavadinimą, bet ne adresą. 

http://www.maps.lt/
https://maps.google.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423187
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423187
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kuriose galima apskaičiuoti atstumą tarp miestų (tuo 

atveju, jeigu skaičiuoklė pateikia skirtingus atstumus, 

pasirenkamas trumpiausias maršrutas). 

7. Išlaidų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

Fiksuotasis vieneto įkainis taikomas tarpmiestinių kelionių 

Lietuvoje išlaidoms padengti.  

Pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES 

projektų įgyvendinimą, pridėtinės vertės mokestis (toliau – 

PVM) yra tinkamas finansuoti ūkio subjektams, kurie pagal 

PVM įstatymą negali PVM susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. 

Įgyvendinant veiklas, projektų vykdytojais bus ūkio subjektai, 

kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotąjį vieneto įkainį be 

PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys fiksuotąjį 

vieneto įkainį su PVM. Faktinis PVM tinkamumas finansuoti 

(iš nacionalinių lėšų) yra nurodytas nacionaliniuose teisės 

aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą. 

8. Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (T/N) 

N, įgyvendinant veiklas, gali būti patiriamos kitos tiesioginės 

išlaidos, neįtrauktos į fiksuotuosius vieneto įkainius, ir 

netiesioginės išlaidos. 

9. Koregavimo (-ų) metodas7  

Fiksuotasis vieneto įkainis atnaujinamas kiekvienais metais 

vieną kartą per metus iki I ketv. pabaigos pagal žemiau 

nurodytas sąlygas: 

1. įvertinant pasikeitusį PVM įstatyme8 nustatytą PVM 

tarifą; 

2. pagal Lietuvos statistikos departamento pateiktą (viešą) 

informaciją ir perskaičiuojant fiksuotuosius vieneto 

įkainius 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 “073 Transporto 

paslaugos“9; 

Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuotas fiksuotasis 

vieneto įkainis įsigalios nuo atnaujinto dydžio paskelbimo 

dienos ir galės būti taikomas fiksuotojo vieneto įkainio 

rezultatui, pasiektam po atnaujinto fiksuotojo vieneto įkainio 

įsigaliojimo dienos. 

 
7 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). 
8 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5 

9 https://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).  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?id=3381&status=A#/
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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  

Siekiant gauti apmokėjimą pagal fiksuotąjį vieneto įkainį, jo 

rezultatui pagrįsti bus kaupiami šie rezultato pasiekimą 

pagrindžiantys dokumentai (dokumentų kopijos): 

− institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymas 

(sprendimas ar kitas lygiavertis dokumentas), kuriame 

įformintas  projekto dalyvio ir (arba) projektą 

vykdančio personalo išvykimas iš nuolatinės darbo 

vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo, 

kelti kvalifikacijos ar vykdyti kitas su projektu 

susijusias veiklas, kurio pagrindu būtų galima įsitikinti 

dėl vykstančio asmens (Vardas Pavardė), išvykimo bei 

paskirties vietos (miestas) bei kelionės atstumo; 

− suvestinė pažyma, kurioje nurodomas vykstančio 

asmens vardas, pavardė, kelionės data, kelionės 

maršrutas, nuvažiuotų kilometrų skaičius; 

− kai neįmanoma nustatyti atstumo pagal Atstumų 

lentelę, pateikiamas internetinės svetainės, kurioje 

skaičiuoklės pagalba nustatytas atstumas tarp miestų, 

ekranvaizdis.  

Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu10 

administruojančiajai institucijai teiks fiksuotojo vieneto 

įkainio rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami 

ir saugomi administruojančiosios institucijos informacinėje 

sistemoje. Administruojančioji institucija tikrins, ar pasiekti 

fiksuotojo vieneto įkainio rezultatai.  

Projektų patikrų, duomenų ir dokumentų rinkimo bei 

saugojimo tvarka vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės 

aktuose11, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą,  

nustatytų reikalavimų. 

11. Galimos žalingos paskatos, 

švelninimo priemonės12 ir 

apskaičiuotasis rizikos lygis 

(didelė / vidutinė / maža) 

1. Kyla rizika, kad projekto vykdytojai nustatytą fiksuotąjį 

vieneto įkainį taikys mieste, t. y. to paties miesto ribose, nors 

fiksuotasis vieneto įkainis nustatytas tarpmiestinėms 

kelionėms. 

Rizikos lygis 

Maža 

Galimi sprendimo būdai 

 
10 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 – mokėjimo prašymas. 
11 Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad  
12Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės 

užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti? 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad
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Už fiksuotųjų vieneto įkainių taikymą yra atsakingas projekto 

vykdytojas, kuris turi įsitikinti dėl teisingo išlaidų 

deklaravimo. Išlaidų, deklaruotų pagal fiksuotąjį vieneto 

įkainį, tinkamumą turės įvertinti atsakinga 

Administruojančioji institucija. 

2. Kyla rizika, kad projekto vykdytojai gali nustatyti 

skirtingus atstumus tarp miestų. 

Rizikos lygis 

Maža 

Galimi sprendimo būdai 

Įgyvendinant projektus, nuvažiuotų kilometrų skaičius 

(kelionės atstumas pirmyn ir atgal) turės būti apskaičiuojamas 

taip, kaip nustatyta B dalies 6 punkte. 

12. Visa suma (nacionalinė ir 

ES), kurią, tikimasi, Komisija 

šiuo pagrindu atlygins 

Netaikoma. 

 


