LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2019 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO NR. A1-412 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO
„KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.3.1-ESFA-V-401 „BEDARBIŲ INTEGRACIJA Į
DARBO RINKĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 4
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
m.

d. Nr. A1Vilnius

1. P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės
Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 4,
patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1412 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško
užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401
„Bedarbių integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:
„39. Įgyvendinant projekto veiklas, patirtos projekto dalyvių kelionių išlaidos,

bedarbių profesinio mokymo išlaidos, dalyvių maitinimo išlaidos, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo
išlaidos, įdarbinimo subsidijuojant, socialinio darbuotojo, individualios priežiūros (užimtumo)
specialisto ir psichologo (psichoterapeuto) darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant
fiksuotuosius įkainius, o projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas
ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas bei darbo užmokesčio išlaidos už
papildomas poilsio dienas, kai darbo užmokesčio išlaidoms apmokėti netaikomi fiksuotieji įkainiai,
kompensuojamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias
normas. Fiksuotieji įkainiai ir fiksuotosios normos skelbiami ES struktūrinių fondų interneto
svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“ ir „Supaprastinto išlaidų
apmokėjimo tyrimai“:
1.2. Pakeičiu 39.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„39.3. dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant Dalyvių maitinimo fiksuotąjį
įkainį. Fiksuotasis įkainis nustatytas vadovaujantis 2015 m. spalio 8 d. Dalyvių maitinimo
fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimu, kurio ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto
svetainėje www.esinvesticijos.lt;“.
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