
Tauragė / Birštonas
2018 m. kovas

PROJEKTO BIUDŽETO PLANAVIMAS



Bendrieji išlaidų tinkamumo finansuoti principai

Gairių 4.1 dalis

patvirtinamos 
sąskaitomis 

faktūromis ar 
lygiaverčiais 

įrodomąją vertę 
turinčiais 

dokumentais

atitinka:
•taikomų mokesčių ir 
socialinio draudimo 

teisės aktų nuostatas;
•komunikacijos ir 

viešinimo taisykles;
•priklausymo valstybei 

ir kilmės šalies 
taisykles;

•nustatytas viešųjų 
pirkimų taisykles;

•taikomas 
nacionalines taisykles.

būtinos 
projekto 

įgyvendinimui

patirtos ir 
apmokėtos projekto 

įgyvendinimo 
laikotarpiu (išskyrus 
su galutine ataskaita 

susijusias ir 
parengimo išlaidas)

numatytos
projekto 
biudžete

jas galima 
identifikuoti ir 
patikrinti, ar 

įtrauktos į 
paramos gavėjo 

apskaitą ir 
apskaitytos

yra priimtinos, 
pagrįstos ir 

atitinkančios 
patikimo finansų 

valdymo 
reikalavimus, visų 
pirma taupumą, 
naudingumą ir 

efektyvumą

jų nereikalaujama 
padengti šioje arba 
bet kokioje kitoje 
ES finansuojamoje 
programoje arba 
kitose paramos 

teikėjų 
programose

jos pagrįstos išlaidas patvirtinančiais 
dokumentais



I priedas „Išsamios išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklės“

Šiame priede pateikiami išsamūs reikalavimai išlaidoms pagal biudžeto kategorijas, jie 
taip pat pateikiami ir Gairių 4.2. dalyje.



Netinkamos finansuoti išlaidos

Gairių 4.3 dalis

muitai, 
mokesčiai ir 
rinkliavos, 

įskaitant PVM

baudos, finansinės 
nuobaudos ir 

bylinėjimosi išlaidos

paramos gavėjo 
deklaruotos išlaidos, 

kurios jau buvo 
padengtos ES 

biudžeto lėšomis

skolos ir 
delspinigiai

atidėjimai 
nuostoliams arba 
įsipareigojimams 

padengti

žemės ar 
pastatų 

įsigijimasvaliutos keitimo 
nuostoliai

kreditai 
trečiosioms 

šalims
nepiniginiai įnašai 

(contribution in
kind) išlaidos, susijusios su 

veikla, kuriai taikomos 
valstybės pagalbos 

taisyklės

nusidėvėjimo 
išlaidos

projekto paramos gavėjų arba 
projekto paramos gavėjo 

darbuotojų samdymo išlaidos apmokėtos 
trečiųjų asmenų



Projekto biudžeto planavimas

Projekto tikslas ir 
siekiami rezultatai

Projekto veikla ir veiklų grupės 
(Groups of activities), jų 
produktai (outputs)

Žmogiškieji ir finansiniai 
ištekliai Rinkos kainos, įstaigoje mokami 

atlyginimai, nacionaliniai 
komandiruočių limitai, EK per 
diems normos

Išlaidų ir numatytų rezultatų ir produktų 
santykis (t.y. siekiama nauda turi viršyti 

numatytas išlaidas)

I dalis „Projekto aprašymas“

II dalis „Projekto biudžetas“



II dalis „Projekto biudžetas“

9.1. Project Detailed Budget
9.2. Justification of Costs
9.3. Expected Distribution per Beneficiaries and Costs

Categories
9.4. Sources of Funding
9.5. Estimated Costs Outside Programme Area

Pradėti



Biudžetas

Tiesioginės

BK1 Žmogiškieji 
ištekliai

BK2 Kelionės ir 
apgyvendinimas

BK3 Prekės, 
paslaugos

BK4 Darbai, ilgalaikės 
investicijos

BK5 Parengimo 
išlaidos

Netiesioginės

BK7 Administracinės 
išlaidos



II dalis „Projekto biudžetas“
9.1. „Išsamus projekto biudžetas“

Pasirinkimo 
laukas paramos 
gavėjui išsirinkti

Pasirinkite arba 
nurodykite 

atitinkamą vienetą 
(unit)

Suvestos formulės
=ROUNDDOWN(D19*E19;2)

Apvalinama 
iki 2 skaičių 
po kablelio



II dalis „Projekto biudžetas“
9.2. „Išlaidų pagrindimas“

Pateikite aiškų 
planuojamos sumos 
pagrindimą, pateikite 
išlaidų išskaidymą ir 

skaičiavimus

Pasirinkimo 
laukas paramos 
gavėjui išsirinkti



BK 1 „Žmogiškieji ištekliai“

Personalo išlaidos, susijusios su projekto veikla. Apskaičiuotos ir 
suplanuotos kiekvienam darbuotojui atskirai.

Turi atitikti įprastai patiriamas paramos gavėjo organizacijos 
išlaidas.

Bruto darbo užmokestis, įskaitant privalomas socialinio 
draudimo, pensijų ir sveikatos draudimo įmokas, bei kitas 
privalomas su darbo užmokesčiu susijusias išlaidas.

Pagrįstos laikaraščiais

Tinkamos 
finansuoti 

išlaidos



BK 1 „Žmogiškieji ištekliai“

Netinkamos finansuoti 
išlaidos

Premijos

Išeitinės išmokos

Viršvalandinis darbas

Atlyginimas už darbą savaitgaliais ar per 
valstybines šventes (jei nenumatyta projekto 

biudžete ir tinkamai nepagrįsta)

Savanorių darbas



4 atlyginimų skaičiavimo būdai

# 1 

Esama pozicija 
priskiriama 
projektui

visas darbo 
laikas / visas 
etatas

100 proc. / 
visas etatas

# 2

Esamos 
pozicijos 
darbo laiko 
dalis 
priskiriama 
projektui

 fiksuota 
procentine 
išraiška

50 proc., 25 
proc., kt.

# 3

Esamos 
pozicijos 
darbo laiko 
dalis 
priskiriama 
projekto 
įgyvendinimo 
laikotarpiui

 lankstus 
darbo val. 
skaičius per 
mėn. 

400 val., 800 
val.

# 4

Naujai 
įdarbinamas 
darbuotojas 
išskirtinai 
projekto 
įgyvendinimo 
laikotarpiui

visas darbo 
laikas ar dalis 
darbo laiko

100 proc. arba 
50 proc., 25 
proc., kt.



Projekto personalas ir dalyviai

• Valdymo grupė (Steering Group)
• Darbo grupė (Working Group)
• Viešųjų pirkimų vykdymas
• Statybos darbų priežiūra

Kas valdys ir 
administruos 

projektą?

• Veiklų vykdytojai – skirtingos pareigybės 
pagal numatytas priemones

Kas vykdys 
projekto veiklą?

• Tikslinės grupės atstovai
• Kiti dalyviai

Kas dalyvaus 
veikloje ir 

renginiuose?

BK1 Atlyginimai
BK2 Kelionė ir 
apgyvendinimas

BK2 Kelionė ir 
apgyvendinimas



Costs
Lead Beneficiary / 
No of Beneficiary

TOTAL

Unit No of units
Unit rate 
(in EUR)

Costs (in EUR)

1. Human resources

1.1. Project manager (100%) Lead Beneficiary Per month 24 € 200,00 € 4 800,00

1.2. Financial manager (50%) Lead Beneficiary Per month 12 € 200,00 € 2 400,00

1.3. Local coordinator (50%) Beneficiary No 2 Per month 12 € 200,00 € 2 400,00

1.4. Local accountant (100%) Beneficiary No 2 Per month 24 € 200,00 € 4 800,00

1.5. Local coordinator (50%) Beneficiary No 3 Per month 12 € 500,00 € 6 000,00

1.6. Local accountant (25%) Beneficiary No 3 Per month 6 € 500,00 € 3 000,00

1.7. Public procurement specialist Beneficiary No 3 Per hour 300 € 10,00 € 3 000,00

Subtotal Human resources € 26 400,00

Nurodyta 
pareigybė

Nurodytas 
įtraukimas

Pasirinktas 
vienetas

BK 1 „Žmogiškieji ištekliai“
9.1. „Išsamus projekto biudžetas“



BK 2 „Kelionės ir apgyvendinimas“

Išlaidos darbuotojams ir dalyviams (jei jų dalyvavimas būtinas ir 
pagrįstas)

Komandiruočių išlaidos, įskaitant vizas, draudimą, vietos 
transportą, apgyvendinimą ir dienpinigius darbuotojams

Kelionės (įskaitant vizas, draudimą) ir apgyvendinimo išlaidos 
dalyviams

Faktiškai patirtos išlaidos ≠ maksimalios normos (ir pagrįstos 
dokumentais)

Neviršija paramos gavėjų įprastai patiriamų išlaidų ir EK kelionės metu 
skelbiamų normų (per diems).

Tinkamos 
finansuoti 

išlaidos



BK 2 „Kelionės ir apgyvendinimas“

Netinkamos finansuoti 
išlaidos

Darbuotojų kelionė iš namų į 
darbą

Dalyvių, jei jų dalyvavimas 
nėra būtinas, išlaidos

Komandiruočių ir EK per diems
normas viršijančios išlaidos

Išorės ekspertų kelionės ir 
apgyvendinimo išlaidos



Komandiruočių per diems skaičiavimas

Apgyvendinimo išlaidos

+
Kelionės išlaidos paskirties 

vietoje

+
Kitos komandiruočių 
išlaidos (dienpinigiai)

Per diems (nakvynių) 
skaičius

X
EK per diems norma

≤

Pavyzdys:

Apgyvendinimo išlaidos: 2 naktys x 50 EUR, iš viso 100 EUR
Dienpinigiai, 3 dienos, 41 x 2 + 20,50, iš viso 102,50 EUR
Vietos transportas 15 EUR
Iš viso 217,50 EUR

Per diems norma Rusijoje 251 
EUR

2 naktys x 251 EUR = 502 EUR
217,50 EUR ≤ 502 EUR



2. Travel and accommodation

2.1.1. Travel to partner meetings in Kaliningrad (by 
train, 2 persons, 2 meetings, 1 overnight stay), 
activity 2.1.

Lead Beneficiary Per travel/person 4 € 50,00 € 200,00

2.1.2. Accommodation in Kaliningrad during 
partner meetings in Kaliningrad (by train, 2 
meetings, 2 persons, 1 overnight stay), activity 2.1.

Lead Beneficiary 
Per meeting/ 

person
4 € 50,00 € 200,00

2.2. Daily allowance in Kaliningrad (participation in 
partner meetings, 2 meetings, 2 days (3 days incl. 
travel days), 2 persons), activity 2.1

Lead Beneficiary 
Per meeting/ 

person
4 € 102,50 € 410,00

Subtotal Travel and accommodation € 810,00

 Nurodyta veikla
 Aiškiai apibrėžtos išlaidos
 Pasirinktas vienetas

BK 2 „Kelionės ir apgyvendinimas“
9.1. „Išsamus projekto biudžetas“



BK 3 „Prekės, išorės paslaugos ir 
kitos išlaidos“

Išorės ekspertai (paslaugų sutartys), įtrauktos visos susijusios
išlaidos, įskaitant ir kelionę su apgyvendinimu.

Prekės (trumpalaikis turtas)

Visos išorės paslaugos: banko pavedimai ir sąskaitos
aptarnavimas, auditas, maitinimo paslaugos renginių metu,
straipsniai spaudoje, autobuso ar automobilio su vairuotoju
paslauga, techninės priežiūros paslauga, projekto
administravimo paslaugos

Tinkamos 
finansuoti 

išlaidos



BK 3 „Prekės, išorės paslaugos ir 
kitos išlaidos“

Netinkamos 
finansuoti 

išlaidos

Negalima pirkti paslaugų iš savo ar kito 
paramos gavėjo organizacijos darbuotojų, 
t.y. samdyti savo ar partnerio darbuotojų.

Negalima pirkti paslaugų iš kito paramos 
gavėjo (juridinio asmens).

Neleidžiama viso projekto valdymui 
reikalingo personalo samdyti kaip išorės 

ekspertų ar paslaugų teikėjų.

Biuro išlaikymo išlaidos. 



3. Supplies, external services and other costs  

3.1. External experts - Procurement expert Beneficiary No 2 Per expert 1 € 1 000,00 € 1 000,00

3.2. Expenditure verification (audit) Lead Beneficiary Per service 1 € 2 000,00 € 2 000,00

3.3. Expenditure verification (audit) Beneficiary No 2 Per service 1 € 1 200,00 € 1 200,00

3.4. Translation (of project documents, leaflets, etc.) Lead Beneficiary Per page 500 € 5,00 € 2 500,00

3.5. International conference in Tauragė, activity 2.2. Lead Beneficiary Per event 1 € 4 344,00 € 4 344,00

3.6. Seminar on border security and using of IT, 
activity 2.3.

Beneficiary No 2 Per event 1 € 1 000,00 € 1 000,00

Subtotal Supplies, external services and other 
costs

€ 12 044,00

BK 3 „Prekės, išorės paslaugos ir kitos išlaidos“
9.1. „Išsamus projekto biudžetas“

 Tik užpildytos eilutės
 Sunumeruotos

 Nurodyti Paramos gavėjai
 Pasirinktas vienetas



BK 4 „Darbai ir ilgalaikės investicijos“

Infrastruktūra, statybos, remonto darbai

Įranga ir kitos ilgalaikės investicijos (ilgalaikis turtas), įskaitant IT 
produktus.

Įrangos įsigijimo, garantijos ir garantinio aptarnavimo paslaugų
išlaidos įsigytai įrangai ir darbams (jeigu yra) turi būti įtrauktos į
atitinkamos įrangos ir darbų kainą.

Objektas turi būti užbaigtas per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir 
pripažintas tinkamu naudoti ir eksploatuoti (pagal nacionalinės 
teisės aktus).

Įranga ir infrastruktūra išlaikoma bent 5 metus nuo galutinio Programos 
paramos mokėjimo gavimo dienos. 

Tinkamos 
finansuoti 

išlaidos



BK 4 „Darbai ir ilgalaikės investicijos“

Netinkamos 
finansuoti 

išlaidos

Įranga įsigyta iš kito projekto paramos 
gavėjo ar jo darbuotojo, ar įmonės, 

kurios savininkas yra paramos gavėjo 
organizacijos darbuotojas.

Papildoma, komercinė garantija ir po 
garantinio aptarnavimo išlaidos.



4. Works and long-term investments 

4.1. Hospital’s renovation (Kaliningrad oblast) 
289,71 m2: structural works (disassemble 
works, plastic windows (55,86 m2), doors 
(7,56 m2), finishing of interior walls (247,8 
m2), linoleum coating (263,75 m2); activity 
3.1.

Beneficiary No 2 Per work 1 € 57 509,87 € 57 509,87

4.2. Multifunctional device (copier, printer, 
scanner)

Lead Beneficiary Per item 1 € 463,00 € 463,00

Subtotal Works and long-term investments € 57 972,87

 Tik užpildytos eilutės
 Sunumeruotos

 Nurodyti Paramos gavėjai
 Pasirinktas vienetas

 Sumos turi sutapti su sąmatomis

9.2 lentelėje pagrįskite 
išlaidas (5.3. investicijų 

būtinumą)

BK 4 „Darbai ir ilgalaikės investicijos“
9.1. „Išsamus projekto biudžetas“



BK 5 „Parengimo išlaidos“

Bendrieji principai:

 Patirtos ir apmokėtos po šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo
datos, t. y. po 2018 m. sausio 10 d.;

 Galima kompensuoti kelionės ir komandiruočių išlaidas paramos
gavėjų darbuotojams;

 Didžiausia suma – iš viso 2 000 eurų projektui, visiems paramos
gavėjams.



BK 7 „Netiesioginės administracinės išlaidos“

Bendrieji principai:
 Susijusios su projekto reikmėms naudojamo biuro išlaikymu ir

kurios nėra tiesiogiai susijusios su projekto veikla.
 Apskaičiuojamos kaip nustatyto dydžio suma, taikant procentinį iki

7 % dydį nuo išlaidų, suplanuotų BK 1 „Žmogiškieji ištekliai“.
 Skaičiavimo metodologija turi būti aiškiai aprašyta ir pagrįsta 9.2.

išlaidų pagrindimo lentelėje.
 Galutinė išlaidų suma gali būti mažesnė nei planuota, bet procentas

turi būti išlaikytas (iki 7 % nuo BK1).


