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direktoriaus 2022-10-12 įsakymu Nr.
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VIEŠOJI ĮSTAIGA INOVACIJŲ AGENTŪRA
Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų programų renginiuose kelionių išlaidų fiksuotųjų sumų
nustatymo tyrimo ataskaita
I. ĮVADAS
Dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų programų organizuojamuose renginiuose, renginiuose, kuriuose
pristatomos tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
programos (toliau – MTEPI programos), kuriuose įmonės gali susirasti
partnerius MTEPI programoms kelionių išlaidų fiksuotųjų sumų nustatymo
tyrimo ataskaita (toliau – tyrimo ataskaita) siekiama nustatyti dalyvavimo
partnerių paieškos, informaciniuose renginiuose, kuriuose pristatomos
tarptautinės MTEPI programos kelionių išlaidų fiksuotųjų sumų dydžius. Šią
priemonę vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. V-469-4-510 nuo 2022 m. balandžio 6 d. perėmė iš Mokslo,
inovacijų ir technologijų agentūros administruoti viešoji įstaiga Inovacijų
agentūra (toliau – Agentūra).
Tyrimo ataskaitoje nustatomos fiksuotosios sumos taikomos įmonėms,
dalyvaujančioms Agentūros administruojamų tarptautinių MTEPI programų
renginiuose užsienio valstybėse.
Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo ataskaita bus naudojama įgyvendinant
įvairias Agentūros administruojamas finansavimo priemones bei Norvegijos
finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos Verslo plėtros, inovacijų ir MVĮ
programos veiklas, o kitų Agentūros administruojamų programų gairėse nėra
nustatyti specifiniai reikalavimai kelionių išlaidų apskaičiavimui, nustatant
kelionių sumas buvo vadovaujamasi Norvegijos finansinio mechanizmo
įgyvendinimą ir administravimą reglamentuojančiai teisės aktais:
2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo
reglamentas (toliau – NOR reglamentas), priimtas 2016 m. rugsėjo 23 d.
Norvegijos
Karalystės
užsienio
reikalų
ministerijos
(https://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legaldocuments/Regulations-with-annexes/Norway-Grants-2014-2021) ;
2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo finansavimo ir administravimo
taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio
12 d. įsakymu Nr. 1K-389 (toliau – Dvišalio fondo taisyklės) (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/0bfa6bd0fc5911e8a969c20aa4d38bd4).

Tyrimas atliktas šiais etapais:
1. atlikta su tyrimo objektu susijusių teisės aktų analizė;
2. istorinių Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros duomenų analizė;
3. nustatyti fiksuotųjų įkainių dydžiai.
II. TYRIMO METODIKA
Siekiant supaprastinti programų kelionių administravimą, kelionių
išlaidos, patiriamos įmonių dalyvaujant renginiuose užsienio valstybėse, gali
būti apmokamos supaprastintai, taikant nustatytas fiksuotąsias sumas.
Atliekant tyrimą, naudoti šie duomenų šaltiniai:
1.
Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo technologijų ir
inovacijų srityje prioritetinių valstybių sąrašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.
4-5 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinio bendradarbiavimo technologijų ir
inovacijų srityje prioritetinių valstybių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Inovacijų
žemėlapis);
2. 2004 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.
526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ (Nuoroda:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/asr)
(toliau
–
Vyriausybės nutarimas);
3. Erasmus+ programos vadovas (skelbiamas Europos Komisijos interneto
svetainėje 2022-erasmusplus-programme-guide-v2_en_0.pdf (europa.eu).
Dalyvavimo programų renginiuose kelionių išlaidų fiksuotosios sumos yra
nustatomos kaip sudėtinis dydis, apimantis kelionės į užsienio valstybę, kurioje
organizuojamas renginys, ir iš jos išlaidas (pvz., skrydžių bilietai) ir
pragyvenimo užsienio valstybėje išlaidas. Šių fiksuotųjų sumų sudėtinės dalys
yra nustatomos vadovaujantis Erasmus+ programos vadovu ir Vyriausybės
nutarimu.
Vadovaujantis NOR reglamento 8.3 straipsnio nuostatomis, atsižvelgiant
į proporcingumo principą, kelionės išlaidos, įskaitant dienpinigius, gali būti
skaičiuojamos kaip vienkartinė suma, remiantis nustatytomis taisyklėmis,
patvirtintomis programos operatoriaus, kai taikant išlaidų supaprastinimą
vadovaujamasi atitinkamų fiksuotųjų įkainių taisyklėmis, taikomomis Europos
Sąjungos politikose panašiems projektams ir susijusiems subjektams (8.4
straipsnis).
Nustatant kelionių kainą buvo vadovautasi Erasmus+ programos vadove
patvirtintomis kelionių kainomis, priklausomai nuo kelionės atstumo. Tyrimo
tikslais kelionės atstumas buvo vertinamas nuo Vilniaus iki atitinkamos šalies,
esančios Inovacijų žemėlapyje, sostinės. Sprendimas vertinti atstumą tarp
sostinių buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad a) renginiai dažniausiai
organizuojami sostinėse; b) nėra galimybės sudaryti baigtinio reginių sąrašo,
todėl imtis nebūtų baigtinė. Kelionės į atitinkamą šalį atstumas buvo
nustatytas naudojantis atstumo apskaičiavimo įrankiu, kuris skelbiamas
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distancecalculator_en.
Nustatant pragyvenimo išlaidas buvo vadovaujasi Vyriausybės nutarimu
ir Europos Komisijos gairėmis. Sprendimas vadovautis Vyriausybės nutarimu
priimtas atsižvelgiant į tai, kad tai yra įprasta praktika Lietuvoje apskaičiuojant
komandiruočių išlaidas, įskaitant ir gyvenamojo ploto nuomos dydį.
Pagrindinis nacionalinis dokumentas, nustatantis Lietuvos Respublikos
tarptautinio bendradarbiavimo technologijų ir inovacijų srityje prioritetinių
valstybių sąrašą, t. y. glaudžiai susijęs su įmonių vykdoma mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų veikla, yra Inovacijų žemėlapis, todėl
tyrimas atliktas valstybėms, kurios yra patvirtintos Inovacijų žemėlapyje:
Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Estijos Respublika, Suomijos
Respublika, Švedijos Karalystė, Danijos Karalystė, Vokietijos Federacinė
Respublika, Norvegijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Šveicarijos
Konfederacija, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Izraelio valstybė,
Jungtinės Amerikos Valstijos, Korėjos Respublika, Japonija, Jungtinė Karalystė,
Belgijos Karalystė, Austrijos Respublika, Singapūro Respublika, Taivanas
Dalyvavimo programų renginiuose kelionių išlaidų fiksuotosios sumos yra
nustatomos kaip sudėtiniai dydžiai, apimantys šias išlaidas:
1. kelionės į užsienio valstybę, kurioje organizuojamas renginys, ir iš
jos išlaidos vienai įmonei;
2. pragyvenimo išlaidos vienai įmonei.
Šie išlaidų tipai apima būtinas dalyvavimo programų renginiuose užsienio
valstybėse išlaidas.
Skaičiuojant fiksuotųjų sumų dydį neįtrauktos darbo užmokesčio,
vertimo, viešinimo išlaidos. Bendra darbo užmokesčiui skirta suma netinkama
analizei, kadangi neaišku, kiek asmenų, už kokį laikotarpį ir koks darbo
užmokestis buvo mokėtas, kokios susijusios išlaidos įtrauktos į darbo
užmokesčio išlaidas (valstybinio socialinio draudimo įmoka ir pan.). Duomenų
imtis tokių išlaidų vidurkiui nustatyti nepakankama. Viešinimo ir vertimo
išlaidos nebuvo nagrinėjamos dėl istorinių duomenų trūkumo.
Dalyvavimui programų renginiuose užsienio valstybėse būtinos
papildomos išlaidos, neįtrauktos į fiksuotąją sumą, apmokamos iš įmonių
nuosavų lėšų.
Tyrimo imtis:
Išlaidų tipas
Kelionė vienai įmonei
Pragyvenimas vienai įmonei
Kelionės trukmė

Duomenų šaltinis
Erasmus+ programos vadovas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
nutarimas
Istorinių
Mokslo,
inovacijų
ir
technologijų
agentūros
duomenų
tyrimas

Tyrimo metu apskaičiuotos tinkamos finansuoti dalyvavimo programų
renginiuose kelionės išlaidos (kiekvienam išlaidų tipui)1 vienai įmonei2.
Skaičiavimo prielaidos:
➢ Dalyvavimas MTEPI programų renginiuose suprantamas kaip:
1. dalyvavimas užsienio valstybėse organizuojamuose tarptautiniuose
informaciniuose renginiuose;
2. dalyvavimas užsienio valstybėse organizuojamuose tarptautiniuose
projektų paraiškų rengimo seminaruose;
3. dalyvavimas užsienio valstybėse organizuojamuose tarptautiniuose
partnerių paieškos renginiuose;
4. dalyvavimas užsienio valstybėse organizuojamuose tarptautiniuose
konsorciumų susitikimuose, skirtuose parengti projektų paraiškas;
5. dalyvavimas partnerių paieškos vizituose.
➢
Kelionės išlaidos vienai įmonei nustatytos vadovaujantis
Erasmus+ programos vadovu Inovacijų žemėlapyje nurodytoms prioritetinėms
valstybėms.
➢
Pragyvenimo užsienio valstybėse išlaidos vienai įmonei
apskaičiuotos 3 dienoms. Standartinė 3 dienų dalyvavimo programų
renginiuose trukmė pasirinkta atsižvelgiant į vidutinę vienos kelionės trukmę,
nustatyta atlikus MITA istorinių duomenų tyrimą3.
Tyrimo metu buvo išnagrinėtos 132 įmonių kelionės4 dalyvauti
tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų
renginiuose 2017–2018 metais. Vidutinė kelionės trukmė apskaičiuota 95 proc.
apibrėžtojo aritmetinio vidurkio metodu.
Dalyvavimo programų renginiuose kelionės išlaidų fiksuotosios
sumos dydis buvo nustatytas taip:
1. nustatytos bendros vienos įmonės kelionės ir pragyvenimo užsienio
valstybėse išlaidų sumos pagal kiekvieną valstybę, nurodytą Inovacijų
žemėlapyje (iš viso – 19 elementų imtis);
2. bendros sumos išdėstytos sumų didėjimo tvarka (sudaroma variacinė
eilutė) ir valstybės sugrupuotos į penkias grupes nuo mažiausių iki didžiausių
bendrų kelionės ir pragyvenimo užsienio valstybėse išlaidų sumų. Grupės
sudarytos pagal Erasmus+ programos vadove pateiktą kelionių atstumų
grupavimą:
Apibendrintuose duomenyse visos išlaidos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio (toliau –
PVM). Kelionių išlaidoms (skrydžio bilietams), vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio
įstatymo 45 straipsnio 6 dalies nuostatomis, taikomas 0 procentų PVM tarifas.
Dalyvio pragyvenimo išlaidoms, kurios nustatytos remiantis Europos Komisijos gairėmis, PVM
netaikomas.
2
Išlaidos apskaičiuotos vienai įmonei. Kelionėje turi dalyvauti įmonės darbuotojas (-ai).
Kelionės kaina nepriklauso nuo renginyje dalyvaujančių darbuotojų skaičiaus.
3
Detalūs skaičiavimai pateikti Tyrimo priede.
4
Tyrimo apimtyje kelionės trukmė yra suprantama kaip renginio, kuriame dalyvavo įmonė,
trukmė.
1

- 10–99 km;
- 100–499 km;
- 500–1 999 km;
- 2 000–2 999 km;
- 3 000–3 999 km;
- 4 000–7 999 km;
- >8 000 km.
3. kiekvienai valstybių grupei (1–5) 95 proc. apibrėžtojo aritmetinio
vidurkio metodu (kai į grupę įeina daugiau kaip 2 valstybės) buvo apskaičiuota
dalyvio kelionės ir pragyvenimo užsienio valstybėse išlaidų fiksuotoji suma. Tuo
atveju, jeigu į grupę patenka tik vieną valstybė, fiksuotoji suma yra lygi bendrai
tai valstybei taikomai dalyvio kelionės ir pragyvenimo užsienio valstybėse
išlaidų sumai.
Detalūs skaičiavimai bei apibendrinti duomenys pateikti Tyrimo
ataskaitos priede.
III. TYRIMO REZULTATAI
Dalyvavimo programų renginiuose kelionių išlaidų fiksuotosios sumos
(Fk) dydis skaičiuojamas pagal formulę:
Fk(gr1|gr2|gr3|gr4|gr5) = Mk(gr1|gr2|gr3|gr4|gr5), kur
Fk(gr1|gr2|gr3|gr4|gr5) – dalyvio dalyvavimo programų renginiuose kelionių
išlaidų fiksuotosios sumos dydis.
Mkgr1 – kelionės ir pragyvenimo užsienio valstybėse išlaidos pirmos
grupės užsienio valstybėms vienai įmonei,
Mkgr2 – kelionės ir pragyvenimo užsienio valstybėse išlaidos antros
grupės užsienio valstybėms vienai įmonei,
Mkgr3 – kelionės ir pragyvenimo užsienio valstybėse išlaidos trečios
grupės užsienio valstybėms vienai įmonei,
Mkgr4 – kelionės ir pragyvenimo užsienio valstybėse išlaidos ketvirtos
grupės užsienio valstybėms vienai įmonei,
Mkgr5 – kelionės ir pragyvenimo užsienio valstybėse išlaidos penktos
grupės užsienio valstybėms vienai įmonei.
Nustatytas dalyvavimo programų renginiuose kelionių išlaidų
fiksuotųjų sumų dydis yra:
FĮkgr1 = 608,00 Eur,
FĮkgr2 = 779,00 Eur,
FĮkgr3 = 1082,00 Eur,
FĮkgr4 = 1461,00 Eur,
FĮkgr5 = 2078,00 Eur.
Dalyvavimo programų renginiuose kelionių išlaidų fiksuotosios sumos
pagal užsienio valstybių grupes:

Užsienio valstybių grupė
Grupė Nr. 1:, Lenkijos Respublika, Latvijos Respublika
Grupė Nr. 2: Estijos Respublika, Suomijos Respublika,
Švedijos Karalystė, Danijos Karalystė, Vokietijos
Federacinė
Respublika,
Austrijos
Respublika,
Norvegijos Karalystė, Nyderlandų Karalystė, Šveicarijos
Konfederacija,
Prancūzijos
Respublika,
Italijos
Respublika
Jungtinė Karalystė, Airijos Respublika, Belgijos
Karalystė
Grupė Nr. 3: Izraelio Valstybė
Grupė Nr. 4:, Jungtinės Amerikos Valstijos,
Singapūras, Taivanas
Korėjos Respublika
Grupė Nr. 5: Japonija
Grupė Nr. 6: Kitos šalys, nepatenkančios į kitas
išvardintas grupes

Kelionių
išlaidų
fiksuotoji
suma, Eur
615,00

832,005

909,00
1546,00
2325,00
1009

IV. NUSTATYTŲ FIKSUOTŲJŲ SUMŲ TAIKYMAS
Nuostatos dėl fiksuotųjų sumų taikymo nustatomos Agentūros Subsidijų
skyrimo
įmonių
dalyvavimo
tarptautinėse
mokslinių
tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir inovacijų programose skatinimui tvarkos
apraše , kvietimuose teikti paraiškas, įsakymuose dėl finansavimo skyrimo ir
(ar) finansavimo skyrimo sutartyse.
Konkreti dalyvavimo programų renginiuose kelionių išlaidų fiksuotoji
suma nustatoma atsižvelgiant į užsienio valstybės, į kurią vykstama, priskyrimą
tyrimo atskaitoje nustatytai užsienio valstybių grupei.
Įmonė, dalyvavusi programų renginyje užsienio valstybėje, siekdama
gauti apmokėjimą pagal fiksuotąją sumą, Agentūrai pateikia dalyvavimą
programų renginyje pagrindžiančius dokumentus:
- Oficialų įmonės dokumentą, kuriame nurodomas įmonės renginyje
dalyvauti siunčiamas asmuo6, vieta ir data;
- kelionės dokumentus (pvz., skrydžio laipinimo korteles ar kelionės
lapus);
- įmonės parengtą ataskaitą, kurioje nurodytas renginio pavadinimas,
tikslas, programa, data, renginio vieta, dalyvių duomenys, renginio metu
pasiekti rezultatai, kt.;

5

Užsienio valstybių grupės Nr. 2 kelionių išlaidų fiksuotoji suma taip pat būtų taikoma įmonių,
kurios pagrįstų dalyvavimo renginiuose užsienio valstybėse neįtrauktose į Inovacijų žemėlapį
poreikį, kelionėms.
6
Renginiuose dalyvauti turi būti deleguojamas įmonės darbuotojas.

- kitus dokumentus (jei taikoma), kurie nurodomi konkrečiame kvietime
dalyvauti tarptautinių programų renginiuose.
V. FIKSUOTŲJŲ SUMŲ PERSKAIČIAVIMAS
Pasikeitus tyrime naudojamiems teisės aktams ar fiksuotųjų įkainių
dydžių tyrimams, bus atnaujintas dalyvavimo programų renginiuose kelionių
išlaidų fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimas ir perskaičiuotos fiksuotosios
sumos. Perskaičiavus fiksuotąsias sumas, tyrimo ataskaita išdėstoma nauja
redakcija, jos įsigaliojimo datą nurodant pirmojo puslapio dešiniajame
viršutiniame kampe. Tyrimo ataskaita skelbiama Agentūros interneto
svetainėje https://inovacijuagentura.lt/ ir Europos Ekonominės Erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų interneto svetainėje www.eeagrants.lt.
Dalyvavimo programų renginiuose kelionių išlaidų fiksuotųjų sumų
dydžiai nustatomi sprendime dėl dalyvavimo renginyje užsienyje ir (arba)
finansavimo skyrimo sutartyje pagal projekto sutarties įsigaliojimo metu
galiojančias fiksuotųjų sumų dydžius ir nėra keičiami kelionės (sutarties), dėl
kurios yra priimtas įsakymas, įgyvendinimo metu.
Už tyrimo ataskaitos atnaujinimą yra atsakinga Agentūra.

