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P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonės

Nr.

08.1.1-CPVA-V-427

„Institucinės

globos

pertvarka:

investicijos

į

infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-457 „Dėl 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427
„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo
Nr. 1 patvirtinimo“:
1.

Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į Aprašo 9 punkte nurodytus
investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo
pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš
anksto nustatytą dydį (fiksuotąją normą), negali viršyti 300 000 eurų. Ši nuostata gali būti
netaikoma, kai dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado projekto įgyvendinimo metu ir
kurių nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir
sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo metu, padidėja projekto sutartyje
numatytoms veikloms įgyvendinti nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.“
2. Papildau 181 punktu:
„181. Projekto vykdytojui dėl objektyvių priežasčių keičiant projekto BVGN
veiklos (arba VDC veiklos) įgyvendinimo alternatyvą ir siekiant gauti papildomą
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finansavimą jai įgyvendinti, jei su papildomu finansavimu atskirai BVGN veiklai (arba
VDC veiklai) vykdyti reikalingų lėšų suma viršija 300 000 eurų, išskyrus (atėmus) joms
tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) ir išlaidas,
kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytą dydį (fiksuotąją normą),
kartu su papildomo finansavimo prašymu ministerijai turi būti pateiktas atitinkamos
veiklos planuojamą įgyvendinti alternatyvą pagrindžiantis investicijų projektas su bent
viena (planuojama įgyvendinti) alternatyva ir sąnaudų ir naudos analizės skaičiuokle,
parengtas pagal Investicijų projektų rengimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių
fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.“
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