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• Išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. prisidėti prie projekto tikslų,

uždavinių ir rezultatų pasiekimo, ir turi būti numatytos projekto sutartyje.

• Išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu, tai yra patirtos

ir apmokėtos nuo sutartyje numatytos veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio

mokėjimo prašymo pateikimo termino (išlaidos gali būti apmokėtos ir pasibaigus

šiam laikotarpiui, jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą prašoma apmokėti sąskaitų

apmokėjimo būdu).

• Išlaidos turi būti faktiškai patirtos – tiesiogiai patirtos projektų vykdytojų ar

partnerių už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus ar apskaičiuotam

darbo užmokesčiui išmokėti.

• Prieš pateikiant mokėjimo prašymą, deklaruojamų išlaidų derintini pirkimai turi būti

suderinti su LVPA.

Tinkamos finansuoti išlaidos (1)



• Išlaidos turi būti tinkamai dokumentuotos - visos įgyvendinant projektą patirtos išlaidos turi

būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių

atsekamumas turi būti užtikrintas.

• Finansavimą, skirtą projektui įgyvendinti, tiesiogiai gauna tik projekto vykdytojas, kuris

atsiskaito su partneriais. Partneriai tiesiogiai finansavimo lėšų negauna. Projekto vykdytojas

privalo partneriams skirtą finansavimo sumą pervesti per 5 darbo dienas nuo jos gavimo.

Projekto vykdytojas negali naudoti partneriui skirto finansavimo.

• Netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos projekto vykdytojui perkant prekes,

paslaugas ar darbus iš projekto partnerio, projekto partneriui – iš projekto vykdytojo arba

projekto partneriui – iš kito projekto partnerio.

Tinkamos finansuoti išlaidos (2)



• Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į projekto vykdytojo, partnerio arba trečiųjų šalių

buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais

reikalavimais.

Visi su projektu susiję ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos turi būti registruojami projekto

vykdytojo ar partnerio apskaitoje bei pagrįsti apskaitos dokumentais.

Su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų projekto

vykdytojo operacijų arba kitų projekto vykdytojo vykdomų projektų operacijų. Projekto

operacijų apskaitai tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas

arba kitaip atskirti, pvz. nurodant požymius.

• Projekto apskaitos atskyrimo dokumentai (sąskaitų plano kopija ir (arba) kiti dokumentai)

teikiami su pirmu mokėjimo prašymu.

Projekto apskaita



Projekto tinkamų finansuoti išlaidų

apmokėjimo būdai

• Sąskaitų apmokėjimo būdas – kai PV deklaruoja faktiškai patirtas, bet dar neapmokėtas

išlaidas.

• Projekto vykdytojas arba partneris, gavęs lėšas, per 7 dienas išmoka jas (taip pat

nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti

tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir per

DMS LVPA pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą. Kol projekto vykdytojas

arba partneris neišmoka mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ar

prekių tiekėjui ir projekto vykdytojas per DMS įgyvendinančiajai institucijai nepateikia

pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, LVPA gali netvirtinti vėliau projekto vykdytojo

teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų) ar jo (jų) dalies. Pranešimai apie sąskaitų

apmokėjimo būdu gautų lėšų pervedimą pateikiami per DMS, SA pranešimų posistemę.

• Išlaidų kompensavimo būdas - kai PV deklaruoja faktiškai patirtas ir apmokėtas išlaidas

bei išlaidas, apmokamas supaprastintai.



Avansas ir jo mokėjimo tvarka (1)

• Projekto sutartyje nustatomas didžiausias galimas išmokėti avanso dydis (visais

atvejais projekto vykdytojui išmokėto ir tarpiniuose mokėjimo prašymuose neįvertinto

avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto

finansavimo lėšų sumos).

• Avanso mokėjimo prašymas gali būti teikiamas pasirašius projekto sutartį arba viso

projekto įgyvendinimo metu.

• Avansas negali būti skirtas apmokėti tai išlaidų daliai, kurią numatoma apmokėti

sąskaitų apmokėjimo būdu.

• Privatiems juridiniams bei fiziniams asmenis pateikiant avansinį mokėjimo prašymą

yra vertinama:

- jeigu yra pasirašyta sutartis su rangovu, paslaugų arba prekių tiekėju, yra

vertinamos sutarties sąlygos ar yra numatytas išankstinis mokėjimas, ar sutartyje

nurodytas detalus mokėjimų grafikas;

- ar suderintame su Lietuvos verslo paramos agentūra mokėjimo prašymų grafike yra

numatyti avanso užskaitymo terminai ir sumos.



Avansas ir jo mokėjimo tvarka (2)

• Kartu su avanso mokėjimo prašymu projektų vykdytojai – privatūs juridiniai asmenys,

fiziniai asmenys turi pateikti avanso draudimo dokumentą: finansų įstaigos ar

draudimo įmonės garantiją ar laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl visos

avanso sumos, viešieji juridiniai asmenys – avanso draudimo dokumentą dėl avanso

sumos, kai ji didesnė kaip 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų).

• Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas - Lietuvos Respublikos ūkio

ministerija.

• Avanso draudimo dokumente turi būti nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo

terminas, kuris negali būti trumpesnis nei mokėjimo prašymo, kuriame galutinai

įvertinamas turimas avansas, patvirtinimo data.



Išankstinė sąskaita

• Išankstinis mokėjimas (avansas) turi būti numatytas darbų atlikimo, paslaugų

suteikimo ar prekių tiekimo sutartyje.

• Kartu pateikiama kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantija, laidavimo

ar draudimo laidavimo dokumentai iš rangovų, prekių tiekėjų ar paslaugų teikėjų dėl ne

mažesnės nei išankstinio mokėjimo lėšų sumos (išskyrus šiam mokėjimui

naudojamas projekto vykdytojo/partnerio nuosavas lėšas), kuriame naudos gavėju

nurodytas projekto vykdytojas ar partneris.

• Išankstinė sąskaita deklaruojama tarpiniame mokėjimo prašyme išlaidų kompensavimo

ir (ar) sąskaitų apmokėjimo būdu (apmokant išankstinę sąskaitą pritaikomas

intensyvumas).

• Kituose mokėjimo prašymuose turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad už

sumokėtą išankstinį mokėjimą (avansą) darbai buvo atlikti, prekės ar paslaugos

suteiktos.



Kitos veiklos sąnaudos, įskaitant sanaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui,

atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai

susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos (5.3 išlaidų kategorija)

Pateikiami dokumentai:

• sutartis, (PVM) sąskaita- faktūra, priėmimo- perdavimo aktas, nurašymo aktai, išlaidų

apmokėjimo įrodymo dokumentai;

• apmokama tik už tą kiekį, kuris yra panaudotas projekte (nurašytas);

• finansuojamas tik trumpalaikis turtas.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla 10.1. MTEP (1)



DU išlaidos
• Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio (toliau – DU) išlaidomis laikoma tik ta išlaidų dalis,

kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką,

dirbtą įgyvendinant projektą.

• Tinkamos finansuoti projektą vykdančių asmenų DU išlaidos gali apimti apskaičiuotą DU ir

išlaidas su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, DU už kasmetines

atostogas projekto vykdymo laikotarpiu, DU už papildomas poilsio dienas asmenims,

auginantiems du ar daugiau vaikų iki 12 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, kompensaciją už

nepanaudotas kasmetines atostogas, darbdavio mokamą ligos pašalpą už pirmas dvi ligos

dienas.

• Darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir kompensacijos už nepanaudotas

kasmetines atostogas bei išmokos už papildomas poilsio dienas apmokamos taikant

maksimalias kasmetinių atostogų išmokų bei papildomų poilsio dienų fiksuotąsias normas.

• Rekomenduojama atskirti projekto veiklų vykdymo ir administravimo funkcijas. Įmonių

vadovai neturėtų vykdyti tiesioginių projekto veiklų. DU už projekto administravimą

apmokamas iš netiesioginių išlaidų.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla 10.1. MTEP (2)



Netinkamos DU išlaidos

• Netinkamomis finansuoti DU išlaidomis laikomos skatinamosios išmokos, kurios nėra

įskaitomos skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį.

• Išmokos švenčių, jubiliejų ir kitomis progomis bei kitos panašios išmokos.

• Tikslinėms atostogoms, išeitinėms išmokoms, įmokoms į pensijų ir kitus fondus

(išskyrus privalomas įmokas ir darbuotojo pasirinkimu mokamą teisės aktuose nustatyto

dydžio įmoką papildomai pensijai kaupti).

• Projekto vykdytojo ar partnerio – darbdavio – darbuotojui suteikiama nauda natūra

(įvertinta piniginiu ekvivalentu) ir susijusių darbdavio įsipareigojimų.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla 10.1. MTEP (3)



Darbo sutartys (DS) (1)

• Darbui projekte gali būti sudaroma projektinio darbo sutartis. Projektinio darbo 

sutartis yra terminuota darbo sutartis, kuria darbuotojas įsipareigoja atlikti savo darbo 

funkciją konkrečiam projekto rezultatui pasiekti dirbdamas savo nustatytu darbo laiko 

režimu, o darbdavys įsipareigoja už tai sumokėti sulygtą atlyginimą.  

• Sudarydamos projektinio darbo sutartį, projektinio darbo sutarties šalys turi apibrėžti 

konkretų projekto rezultatą, nustatyti jo pabaigą ar jos nustatymo sąlygas.

• Sulygti dėl projektinio darbo sutarties galima tokiais atvejais:

- sudarant iki dvejų metų trukmės projektinio darbo sutartį su naujai priimamu asmeniu;

- sudarant iki dvejų metų trukmės susitarimą dėl projektinio darbo galiojant kitos rūšies

darbo sutarčiai;

- laikinai, iki penkerių metų, pakeičiant galiojančią kitos rūšies darbo sutartį.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla 10.1. MTEP (4)



Darbo sutartys (DS) (2)

• Jei darbuotojui darbovietės vadovo įsakymu skiriamas priedas, įsakyme nurodomas

priedo mokėjimo pagrindas, terminas, dydis, iš projekto lėšų apmokama proporcingai

priskaičiuota DU dalis ir atitinkama projektui įgyvendinti proporcingai skiriamo darbo

laiko dalis.

• Sutariant dėl papildomo darbo, neturi būti pažeistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso

114 straipsnis „Maksimaliojo darbo laiko reikalavimai“. Darbo laikas, įskaitant

viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą)

negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt

valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.

• Vidutinis darbo laikas, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą 

dėl papildomo darbo laiko, per kiekvieną septynių dienų laikotarpį negali būti ilgesnis 

kaip keturiasdešimt aštuonios valandos.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla 10.1. MTEP (5)



Pateikiami dokumentai, kai deklaruojamos DU išlaidos:

• DS kopijos, įsakymai ar potvarkiai dėl darbuotojų priskyrimo dirbti projekte;

• pažymos dėl projektui tenkančios DU dalies apskaičiavimo;

• darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kuriuose pažymėtos projekte dirbtos dienos 

(valandos);

• ligos pašalpos už 2 pirmas ligos dienas, mokamos iš darbdavio lėšų, apskaičiavimo 

pažymos;

• kiti darbo užmokesčio išlaidas pagrindžiantys dokumentai (įsakymai dėl priedų skyrimo, 

ir pan.).

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla 10.1. MTEP (6)



Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo išmokėjimo ir priskyrimo 

projektui 



Komandiruotės

• Dienpinigiai, gyvenamojo ploto nuomos ir kitos komandiruočių išlaidos apskaičiuojami

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Dienpinigių ir gyvenamojo ploto

nuomos normos vykstantiems į užsienio komandiruotes asmenims visais atvejais negali

viršyti apskaičiuotų vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004 m. balandžio

29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų

apmokėjimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-06-30).

• Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos dienpinigiams, neviršijančios 100

proc. apskaičiuotos dienpinigių normos.

• Grįžtant iš komandiruotės užsienio valstybėje, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos

Respublikos valstybės siena, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma 50 proc.

apskaičiuotos dienpinigių normos (negalioja nuo 2018-07-01).

• Transporto Lietuvoje ir kelionėms žemės transportu iš Lietuvos Respublikos į kitą

valstybę (ir atgal) išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų

fiksuotuosius įkainius.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla 10.1. MTEP (7)



Pateikiami dokumentai, kai deklaruojamos komandiruočių išlaidos:

• projekto vykdytojo (partnerio) vadovo įsakymas ar potvarkis dėl darbuotojo

komandiruotės, kuriame nurodoma: komandiruojamas asmuo, komandiruotės

tikslas, trukmė, vieta, numatomos apmokėti išlaidos ir jų apmokėjimo šaltinis;

• kelionės, nakvynės išlaidas pagrindžiantys dokumentai: sąskaitos faktūros,

transporto bilietai ar kvitai;

• komandiruočių - kelionės rezultato pagrindimo dokumentas – kelionės ataskaita;

• avanso apyskaitos arba lygiaverčiai įrodomieji dokumentai;

• jei projekto dalyvis asmeniškai apmoka komandiruotės išlaidas, pateikiami išlaidų

apmokėjimo dokumentai, įrodantys įmonės atsiskaitymą su juo.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla 10.1. MTEP (8)



Pažyma dėl kuro ir viešojo transporto išlaidų apskaičiavimo taikant 

fiksuotuosius įkainius 



• Jeigu tik dalis patiriamų išlaidų yra susijusi su projektu (kai taikomas pro rata

principas), projekte turi būti iš anksto apibrėžtas ir deklaruojamas skaičiavimo

metodas, remiantis kuriuo apskaičiuojama konkrečiam fiziniam rodikliui tenkanti

išlaidų dalis.

• Norėdamas taikyti pro rata principą, projekto vykdytojas arba partneris turi pateikti

išlaidų pro rata metodiką patvirtintą (institucijos, įstaigos) vadovo įsakymu.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama veikla 

10.1. MTEP (9)



PAŽYMA DĖL PROJEKTE TAIKOMO PRO RATA 

PRINCIPO APSKAIČIAVIMO



Pateikiami dokumentai, kai deklaruojamos nusidėvėjimo išlaidos:

• pažyma dėl projekto naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)

sąnaudų paskaičiavimo;

• dokumentas, kuriame nurodoma, kad ilgalaikiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos

viešosios (įskaitant ir kitas šalis) lėšos, dėl kurių šio turto įsigijimo išlaidoms

apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų šios išlaidos būtų apmokėtos daugiau nei

vieną kartą (rekomenduojame nurodyti pažymoje);

• turto įsigijimo dokumentai;

• turto įvedimo į eksploataciją aktas;

• įstaigos vadovo įsakymas dėl turto priskyrimo ilgalaikiam turtui;

• įstaigos vadovo įsakymas dėl ilgalaikio turto priskyrimo projektui;

• įstaigos vadovo įsakymas dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodikos.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama 

veikla 10.1. MTEP (10)



PAŽYMA DĖL PROJEKTE NAUDOJAMO ILGALAIKIO 

TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDŲ 

PASKAIČIAVIMO



Pateikiami dokumentai, kai deklaruojamos statybos, statinių rekonstravimo, 

kapitalinio remonto išlaidos:

• statybos leidimas;

• sutartis su rangovu, statybos darbų sąmatos (pateikiamos skenuotos su šalių parašais,

bei Excel formatu);

• (PVM) sąskaita- faktūra, atliktų darbų aktai;

• ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktai;

• sukurto turto draudimo dokumentai ir jo apmokėjimo dokumentai;

• pastato (kito statinio) teisinės registracijos pažyma;

• statybos užbaigimo aktas/ deklaracija;

• išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama veikla 10.2. 
Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos 

ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų 

infrastruktūra(1)



Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

• Tinkamos išlaidos: baldai, kompiuterinė technika, patentai, licencijos, kiti įrengimai,

įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.

• Pateikiami dokumentai:

• sutartis, (PVM) sąskaita- faktūra, priėmimo- perdavimo aktas;

• įvedimo į eksploataciją aktai;

• įsigyto turto draudimo polisas ir jo apmokėjimą įrodantis dokumentas;

• dokumentai, įrodantys, kad įsigytas materialusis turtas yra naujas ir nenaudotas

(techninio paso kopija/įrangos, įrenginių pagaminimo datą pagrindžiantis

dokumentas/ pardavėjo rašytinė deklaracija);

• jei įranga įvežama iš užsienio – prekių gabenimo važtaraščiai ar kiti dokumentai,

įrodantys įrangos pristatymą;

• patentai, licencijos;

• išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama veikla 10.2
Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos 

ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų 

infrastruktūra (2)



Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

• Visas projekte įsigyjamas ilgalaikis materialusis turtas iki jo įsigijimo turi būti naujas

(nenaudotas) ir pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki jo įsigijimo datos.

• Negali būti finansuojamos to paties turto įsigijimo ar finansinės nuomos (lizingo)

išlaidos ir nusidėvėjimo sąnaudos, t. y. tas pats ilgalaikis turtas arba įsigyjamas

(įskaitant ir finansinę nuomą (lizingą), arba finansuojamos to paties ilgalaikio turto

nusidėvėjimo sąnaudos.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama veikla 10.2. 
Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos 

ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų 

infrastruktūra(3)



• Produkto sertifikavimo išlaidos.

• Sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos.

• Projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos.

• Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais

susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų,

reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka.

Projekto finansavimo sąlygų aprašo remiama veikla 10.3.

Naujų produktų ir technologijų sertifikavimas (1)



Mokėjimo prašymo pildymas (1)

• MP pildomas Duomenų mainų sistemoje (DMS)

• MP pildymas ir pateikimas duomenų mainų sistemoje pateikiamas DMS instrukcijoje 

3.8 dalyje „Mokėjimų paslaugos“, kuris skelbiamas adresu –

https://dms2014.finmin.lt/dms/assets/docs/dms-naudotojo-instrukcija.pdf

• Pavyzdinis MP pildymas per DMS skelbiamas VšĮ LVPA interneto svetainėje 

http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219 pasirinkus tekstinį dokumentą 

„DMS ir MP pildymo gairės“

• Mokėjimo prašymo pildymo tvarka nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. 

įsakymu Nr. 1K-316, suvestinė redakcija nuo 2018-01-30) 6 priede, kuris skelbiamas 

adresu - https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/gZzFRLeFwC

https://dms2014.finmin.lt/dms/assets/docs/dms-naudotojo-instrukcija.pdf
http://lvpa.lt/lt/informacija-dms-naudotojams-219


Mokėjimo prašymo pildymas (2)

• Išlaidas pagrindžiantys dokumentai teikiami ne atskiru pranešimu per komunikavimo

posistemę, bet konkrečiai prie kiekvienos mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidų

eilutės.

• Jei pagrindžiantys dokumentai buvo pateikti su ankstesniu mokėjimo prašymu arba

išlaidos pagal tą pačią sąskaitą deklaruojamos prie skirtingų fizinių rodiklių,

dokumentai pakartotinai neteikiami (komentarų stulpelyje nurodoma įkeltų dokumentų

vieta).

• Tiekėjo pirkimo sutarties numeris nurodomas toks, koks nurodytas Pirkimų faktiniuose

duomenyse.

• Tiekėjo kodas – nurodomas tik Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens

kodas. Jeigu tiekėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo ar fizinis asmuo, šis

stulpelis nepildomas.

• Tiekėjo pavadinimas - nurodomas tik Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio

asmens pavadinimas. Jeigu tiekėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo ar fizinis

asmuo – įrašome „Kita“.



Mokėjimo prašymo pildymas (3)



Išlaidų tinkamumą reglamentuojantys teisės aktai

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (patvirtintos

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316,

suvestinė redakcija nuo 2018-01-30 )

• 2014–2020 m. rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos

struktūrinių fondų reikalavimams (aktuali redakcija nuo 2016 m. gegužės 9 d.)

• Priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ projektų finansavimo sąlygų

aprašas Nr. 2 (patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr.4-373/V-530)

• Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


