2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr.
03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2
4 priedas
METODINIAI NURODYMAI DĖL 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. 03.2.1LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (toliau – Aprašas)
taikomi fiksuotieji įkainių dydžiai nustatyti vadovaujantis Dalyvavimo tarptautinėse parodose
fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, kuri skelbiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų
svetainėje www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.
II SKYRIUS
TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS
2. Tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos dalyvavimo tarptautinėse parodose
išlaidos.
3. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant dalyvavimo
tarptautinėse parodose fiksuotuosius įkainius vienam tarptautinėje parodoje dalyvaujančiam projekto
vykdytojui.
4. Nustatyti dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotųjų įkainių dydžiai (toliau –
fiksuotieji įkainių dydžiai) yra maksimalūs fiksuotųjų įkainių dydžiai.
5. Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius negu nurodyti
Metodinių nurodymų dėl fiksuotųjų įkainių taikymo 13 punkte.
6. Dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidoms reikalingos preliminarios sumos pagal
kiekvieną valstybių grupę nustatomos atitinkamus fiksuotųjų įkainių dydžius padauginus iš parodų
atitinkamos grupės valstybėse skaičiaus.
7. Dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidos bus apmokamos pagal iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartyje (toliau – projekto sutartis) nustatytus
fiksuotųjų įkainių dydžius (projekto vykdytojas negalės už dalyvavimo tarptautinėse parodose
išlaidas, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, atsiskaityti pagal faktines išlaidas pateikus išlaidų
pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentus).
8. Projekto sutartyje nurodyti fiksuotieji įkainiai ir jų dydžiai yra galutiniai. Jais vadovaujantis
apskaičiuojamos ir projekto vykdytojui išmokamos lėšos, skirtos dalyvavimo tarptautinėse parodose
išlaidoms apmokėti.
9. Projekto sutartyje nustatyti fiksuotieji įkainiai ir jų dydžiai negali keistis projekto
įgyvendinimo metu.
10. Įvertinęs faktiškai padarytas išlaidas, projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti dalies
išlaidų, kurioms taikomi fiksuotieji įkainiai, apmokėjimo.
11. Jeigu projekto vykdytojo faktiškai padarytos išlaidos, kurioms taikomi fiksuotieji
įkainiai, yra didesnės negu apskaičiuotos pagal projekto sutartyje nustatytus fiksuotųjų įkainių

dydžius, faktiškai padarytų išlaidų ir išlaidų, apskaičiuotų pagal nustatytus fiksuotųjų įkainių dydžius,
skirtumą apmoka projekto vykdytojas.
12. Galimi dokumentiniai įrodymai projekto išlaidoms, kurios apmokamos pagal
dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotuosius įkainius, pagrįsti yra:
12.1. projekto vykdytojo dalyvavimo tarptautinėje parodoje ataskaita, kurioje būtų pateikta
esminė informacija apie dalyvavimo tarptautinėje parodoje faktus: renginio pavadinimas, renginio
darbotvarkė arba programa, kurioje nurodoma renginio vieta ir trukmė, įmonių, su kuriomis užmegzti
kontaktai arba pasirašyti ketinimų protokolai, sąrašas ir panašiai;
12.2. dalyvavimo tarptautinės parodos renginiuose faktiniai įrodymai (mažiausiai trys
tarptautinės parodos stendo nuotraukos, kuriose būtų išsamus projekto vykdytojo stendo vaizdas,
aiškiai matomas projekto vykdytojo pavadinimas ir Europos Sąjungos viešinimo ženklas; dalyvių
katalogo kopija (išrašas), kurioje nurodytas parodoje dalyvavęs projekto vykdytojas; dalyvio kortelės
kopija);
12.3. kiti dalyvavimą tarptautinėje parodoje pagrindžiantys dokumentai.
III SKYRIUS
MAKSIMALŪS FIKSUOTŲJŲ ĮKAINIŲ DYDŽIAI
13. Maksimalus fiksuotasis dalyvavimo tarptautinėse parodose įkainio dydis nurodytas
Metodinių nurodymų dėl fiksuotųjų įkainių taikymo 1 lentelėje.
1 lentelė. Maksimalus fiksuotasis dalyvavimo tarptautinėse parodose įkainio dydis.
Tarptautinių parodų šalys (tinkamos tik šalys,
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1 grupė (Baltarusijos Respublika, Čekijos
Respublika,
Estijos
Respublika,
Graikijos
Respublika, Ispanijos Karalystė, Italijos Respublika,
Latvijos
Respublika,
Lenkijos
Respublika,
Nyderlandų Karalystė, Norvegijos Karalystė,
Prancūzijos Respublika, Rumunija, Rusijos
Federacija
(Sankt
Peterburgas),
Slovakijos
Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos
Karalystė, Ukraina, Vengrijos Respublika, Turkijos
Respublika, Turkmėnija)

10 647

12 401

2 grupė (Armėnijos Respublika, Austrijos
Respublika, Azerbaidžano Respublika, Belgijos
Karalystė,
Danijos
Karalystė,
Indonezijos
Respublika, Izraelio Valstybė, Jordanijos Hašimitų
Karalystė, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystė, Kazachstano Respublika,
Kirgizijos Respublika, Liuksemburgo Didžioji
Hercogystė, Mongolija, Omano Sultonatas, Pietų
Afrikos Respublika, Portugalijos Respublika,

11 006

12 760

Slovėnijos Respublika, Šveicarijos Konfederacija,
Uzbekistano Respublika, Vokietijos Federacinė
Respublika)
3 grupė (Argentinos Respublika, Bahreino
Karalystė, Brazilijos Federacinė Respublika, Čilės
Respublika, Gruzija, Honkongo specialusis
administracinis regionas, Indijos Respublika,
Jungtiniai Arabų Emyratai, Japonija, Jungtinės
Amerikos Valstijos, Kanada, Kataro Valstybė,
Kinijos Liaudies Respublika, Kuveito Valstybė,
Malaizija, Jungtinės Meksikos Valstijos, Korėjos
Respublika, Saudo Arabijos Karalystė, Singapūro
Respublika, Vietnamo Socialistinė Respublika)

11 718
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13 472

