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METODINIAI NURODYMAI DĖL KONSULTACIJŲ FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ TAIKYMO
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.1.1IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas)
taikomi fiksuotieji įkainiai, kurių taikymo sąlygos nustatytos, atsižvelgiant į priemonės „Verslo
konsultantas LT“ fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitą (toliau – Tyrimo ataskaita). Tyrimą,
remiantis 2015 m. rugsėjo 10 d. Rinkos tyrimo, siekiant nustatyti fiksuotus įkainius priemonei
„Verslo konsultantas LT“, paslaugų viešojo pirkimo sutartimi, atliko viešosios politikos analizės ir
konsultacijų įmonė UAB „BGI Consulting“.
2. Tyrimo
ataskaita
skelbiama
interneto
svetainėje
adresu:
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.
II SKYRIUS
TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS
3. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos nurodytos Aprašo 30
punkte.
4. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos vykdant Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas
apskaičiuojamos ir apmokamos taikant:
4.1. Tyrimo ataskaitos III dalyje nurodytą fiksuotąjį valandinį verslo pradžios konsultacijų
įkainį (su pridėtinės vertės mokesčiu ir be pridėtinės vertės mokesčio) vienam projekto vykdytojui,
veikiančiam ne ilgiau nei vienerius metus;
4.2. Tyrimo ataskaitos III dalyje nurodytą fiksuotąjį valandinį verslo plėtros konsultacijų
įkainį (su pridėtinės vertės mokesčiu ir be pridėtinės vertės mokesčio) vienam projekto vykdytojui,
veikiančiam nuo 1 iki 5 metų.
5. Nustatyti valandiniai verslo konsultacijų fiksuotųjų įkainių dydžiai (toliau – fiksuotieji
dydžiai) yra maksimalūs fiksuotųjų įkainių dydžiai.
6. Konsultacijų išlaidoms apmokėti reikalingos preliminarios sumos nustatomos
atitinkamus fiksuotuosius dydžius padauginus iš konsultacijų valandų skaičiaus. Konsultacijų
valandų skaičius nurodomas minučių tikslumu.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Konsultacijų išlaidos įgyvendinant projektą bus apmokamos tik pagal uždarosios
akcinės bendrovės „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ sprendime dėl projektui nustatyto
finansavimo dydžio nustatytą fiksuotojo įkainio dydį (projekto vykdytojas negalės už išlaidas,
kurioms nustatytas fiksuotasis įkainis, atsiskaityti pagal faktines išlaidas, pateikęs išlaidų
pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).
8. Atsiskaitymas pagal fiksuotuosius įkainius administruojamas vadovaujantis 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“, VI skyriaus trisdešimt penktuoju skirsniu.
9. Projekto išlaidoms, kurios apmokamos pagal konsultacijų fiksuotuosius įkainius, pagrįsti
uždaroji akcinė bendrovė „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ gauna informaciją iš VšĮ
„Versli Lietuva“ (pagal siunčiamas mėnesines ataskaitas apie projekto vykdytojo gautas ir
apmokėtas konsultacijų valandas).
_____________________

