PROJEKTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V860 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ
IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.4.2-ESFA-K-714 PRIEMONĖS
„FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO MOKYMOSI GALIMYBIŲ PLĖTRA“
PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m.

d. Nr. VVilnius

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714
priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 7 d.
įsakymu Nr. V-860 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9
prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-K-714
priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ ir 37 punktą išdėstau taip:
„37. Pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:
Išlaidų
kategorijos
Nr.
1.
2.
3.
4.

Išlaidų kategorijos
pavadinimas
Žemė
Nekilnojamasis turtas
Statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti darbai
Įranga, įrenginiai ir
kitas turtas

Reikalavimai ir paaiškinimai
Netinkama finansuoti.
Netinkama finansuoti.
Netinkama finansuoti.
Netinkama finansuoti.

Tinkama finansuoti tik asmens, dalyvaujančio Europos
socialinio fondo veiklose, skirtose mokytis pagal
formaliojo švietimo programas ar modulius, mokymo
išlaidas.
5.

Projekto vykdymas
Iki 2020 m. sausio 31 d. patirtos mokymo išlaidos
apmokamos taikant Suaugusiųjų mokymo pagal formaliojo
švietimo programas ar modulius fiksuotųjų įkainių tyrimą.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. patirtos mokymo išlaidos
apmokamos taikant Dalyvavimo formaliojo švietimo
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programose fiksuotuosius įkainius, patvirtintus 2018 m.
gruodžio 19 d. Komisijos deleguotuoju
reglamentu (ES) Nr. 2019/379, kuriuo iš dalies keičiamas
Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2195, kuriuo dėl
fiksuotųjų vieneto įkainių ir fiksuotųjų sumų, susijusių su
Komisijos kompensuojamomis valstybių narių išlaidomis,
nustatymo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio
fondo (OL 2019 L 69, p. 1) (toliau – Deleguotasis
reglamentas) (Deleguotojo reglamento XIV priedas).
Fiksuotojo įkainio dydis iš Deleguotojo reglamento XIV
priedo 3.1 papunkčio pasirenkamas atitinkamai pagal
ISCED klasifikatoriaus švietimo lygmenį: Pradiniam
ugdymui – ED1; Pagrindiniam ugdymui – profesinio
mokymo – ED25; Viduriniam ugdymui – ED3; Viduriniam
ugdymui – profesinio mokymo – ED35.
Kitos išlaidos netinkamos finansuoti.

6.

Informavimas apie
projektą
Netiesioginės išlaidos
ir kitos išlaidos pagal
fiksuotąją projekto
išlaidų normą

Fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitos
skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje adresu
https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastintoislaidu-apmokejimo-tyrimai
Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie
projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio
450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.
Tinkama finansuoti.

Netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti taikoma
fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal
Projektų taisyklių 10 priedą.
Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija
Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos
Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.“
7.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

Algirdas Monkevičius

