
 

 

 

 

 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 11 D. 

ĮSAKYMO NR. 4-715 „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-822 „SMARTINVEST LT“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ 

APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2016 m. gegužės 11d. Nr. 4-354 

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-822 „SmartInvest LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 4-715 „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-822 „SmartInvest 

LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip: 

„21. Reprezentacijai skirtos projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba 

ne Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, 

proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Kitos 

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. Projekto veiklos vykdymo vieta yra laikoma 

vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos parengtose Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios paskelbtos interneto svetainėje 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-

atitikties-europos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams (toliau – Rekomendacijos). Jeigu 

projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 30 

procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.“    

2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip: 

„22. Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų privalomų stebėsenos rodiklių, nurodytų 

Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 

Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:  

22.1. produkto stebėsenos rodiklio „Užmegzti kontaktai MTEPI srityje pagal sumanios 

specializacijos kryptis“, kodas P.N. 811, minimali siektina projekto reikšmė – 200; 
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22.2. rezultato stebėsenos rodiklio „Pritraukta užsienio įmonių į MTEPI sritį pagal sumanios 

specializacijos kryptis“, kodas R.N. 814, minimali siektina projekto reikšmė – 3.“ 

3. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip: 

„33. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra nustatytos 

1 lentelėje. 

 

1 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos. 

Išlaidų 

kategorijos 

Nr. 

Išlaidų kategorijos 

pavadinimas 

Reikalavimai ir paaiškinimai 

 

1. Žemė Netinkamos finansuoti išlaidos. 

2. 
Nekilnojamasis 

turtas 
Netinkamos finansuoti išlaidos. 

3. 

Statyba, 

rekonstravimas, 

remontas ir kiti 

darbai 

Netinkamos finansuoti išlaidos. 

4. 
Įranga, įrenginiai ir 

kitas turtas 

Šios kategorijos išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 

10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos: 

4.1. kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos. Kompiuterinė 

įranga gali būti įsigyjama finansinės nuomos (lizingo) 

būdu, tačiau finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali 

būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra 

finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyta kompiuterinė 

įranga iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti 

projekto vykdytojo nuosavybe; 

4.2. programinės įrangos įsigijimo išlaidos; 

4.3. įrangos ir įrenginių, kurie tiesiogiai susiję su projekto 

veiklomis ir būtini projektui sėkmingai įgyvendinti, 

įsigijimo išlaidos. Kita įranga ir įrenginiai gali būti 

įsigyjami finansinės nuomos (lizingo) būdu, tačiau 

finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis 

už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra finansinės 

nuomos (lizingo) būdu įsigyta kita įranga ir įrenginiai iki 

projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto 

vykdytojo nuosavybe; 

4.4. ilgalaikio materialiojo turto draudimo išlaidos. 

5. Projekto vykdymas 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos: 

5.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir 

išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio 

įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta 

tvarka. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio 

išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už 

nepanaudotas kasmetines atostogas apmokamos taikant 

maksimalias kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias 

normas, kurios nustatomos vadovaujantis 2016 m. sausio 

19 d. atliktu tyrimu „Kasmetinių atostogų išmokų 

fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita“, kuri 

paskelbta interneto svetainėje 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-

islaidu-apmokejimo-tyrimai“;  

5.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, 
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apskaičiuotos teisės aktų nustatyta tvarka. Projekto 

veikloms vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės) 

reikalingos transporto Lietuvoje ir kelionėms žemės 

transportu iš Lietuvos į kitą valstybę (ir atgal) išlaidos 

apmokamos taikant maksimalius kuro išlaidų fiksuotuosius 

įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis 2015 m. balandžio 

24 d. atliktu tyrimu „Kuro ir viešojo transporto išlaidų 

fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita“, kuri 

paskelbta interneto svetainėje 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-

islaidu-apmokejimo-tyrimai“; 

5.3. išlaidos tyrimams, studijoms, apžvalgoms ir panašioms 

paslaugoms įsigyti. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau 

nei 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos; 

5.4. su renginių organizavimu susijusios išlaidos (pvz., 

renginiams reikalingų patalpų nuomos, renginiui 

reikalingos įrangos nuomos ir panašios) išlaidos, kai 

renginį organizuoja projekto vykdytojas, o ne perkama 

tokia paslauga; 

5.5. išlaidos kitoms su projekto veiklomis susijusioms 

paslaugoms (leidybos, vertimo, narystės organizacijose ir 

iniciatyvose mokestis, renginių dalyvio mokestis, 

rinkodaros, reklamos ir viešųjų ryšių, e. rinkodaros) įsigyti. 

Išlaidos rinkodaros, reklamos ir viešųjų ryšių, e. rinkodaros 

paslaugoms įsigyti gali sudaryti ne daugiau nei 15 proc. 

tinkamų finansuoti išlaidų sumos; 

5.6. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto 

priemonių, patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio 

paslaugų ir panašios) išlaidos; 

5.7. tarptautinių partnerių ir ekspertų kelionių ir 

apgyvendinimo išlaidos; 

5.8. projekto vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidos. 

6. 
Informavimas apie 

projektą  

Tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos privalomiems 

informavimo apie projektą veiksmams, kurios gali sudaryti 

ne daugiau nei 5 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos.  

7. 

Netiesioginės 

išlaidos ir kitos 

išlaidos pagal 

fiksuotąją projekto 

išlaidų normą 

Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą 

apskaičiuojama didžiausią galimą projekto tinkamų 

finansuoti tiesioginių išlaidų sumą padauginus iš projektui 

galimos taikyti fiksuotosios normos, vadovaujantis 

Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto 

išlaidoms apmokėti tvarkos aprašo (Projekto taisyklių 

10 priedas) nuostatomis. Tinkamomis finansuoti išlaidomis 

yra laikomos: 

7.1. projektą administruojančių asmenų darbo užmokestis 

ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio 

įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

7.2. su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių 

įsigijimo išlaidos;  

7.3. su projekto administravimo reikmėmis susijusių 

patalpų nuomos išlaidos; 

7.4. projekto administravimo reikmėms būtinų 
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komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos; 

7.5. finansinių paslaugų pirkimo išlaidos.“ 

 

4. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip: 

„38. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Rekomendacijomis. Išlaidos, apmokamos 

taikant Aprašo 1 lentelės 5.1 papunktyje ir 7 punkte nustatytas fiksuotąsias normas bei 5.2 

papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius, turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt 

penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus.“ 

5. Papildau 38¹ punktu: 

„38¹. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.“ 

6. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip: 

„44. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies 

užpildyta forma PDF formatu skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. skiltyje 

„Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.“ 

7. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip: 

„45. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 46 punkte nurodytais priedais iki valstybės 

projektų sąraše nurodyto paraiškos pateikimo termino paskutinės dienos 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 (kartu 

pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus) Projektų taisyklių III skyriaus 

dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.“ 

8. Papildau 45¹ punktu: 

„45¹. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi 

naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS 

naudotoju.“ 

9. Papildau 45² punktu: 

„45². Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali 

pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji 

institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę 

paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėją raštu.“ 

10. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip: 

„46. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus: 

46.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą 

finansuoti ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM 

išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą. Forma 

skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo 

„paraiškų priedų formos“;  

46.2. finansavimo šaltinius netinkamoms finansuoti išlaidoms padengti pagrindžiančius 

dokumentus; 

46.3. informaciją, reikalingą projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti 

(Aprašo 3 priedas);  

46.4. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, 

nuorodos į rinkoje esančias kainas ir kt.).“ 

11. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip: 

„47. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris 

skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.“ 

12. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip: 

„50. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti 

trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus Projektų taisyklių 118 punkte nustatyta tvarka. 
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Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančios institucijos 

nustatytą terminą.“ 

13. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip: 

„54. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 

VII skyriaus keturiasdešimt trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo 

tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančios 

institucijos veiksmus ar neveikimą.“ 

14. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip: 

„66. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ir penkerius metus po projekto 

finansavimo pabaigos ekonominei veiklai vykdyti negali naudoti įgyvendinant projektą sukurtų 

rezultatų.“ 

 

 

 

Ūkio ministras    Evaldas Gustas 

 

 

 

SUDERINTA 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

2016-04-27 raštu Nr. ((24.39)5K-1607664)-6K-1603285 

 


