EKPP Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per
sieną programa

PROJEKTO
BIUDŽETAS
Regioninis potencialių pareiškėjų ir partnerių
seminaras

TURINYS

1. Pagrindiniai reikalavimai
2.

Skirtingų
biudžeto
kategorijų
aprašymas ir reikalavimai
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PAGRINDINIAI
REIKALAVIMAI (1)
1. Pradėkite pildyti paraiškos formą nuo
planuojamų įgyvendinti veiklų ir tada
atitinkamai
suplanuokite
projekto
biudžetą, o ne atvirkščiai!!!
2. Projekto biudžetas yra planuojamų išlaidų
sąmata bei maksimali tinkamų išlaidų
riba.
3. Biudžetas turi būti realus ir ekonomiškai
pagrįstas, o ne maksimali išlaidų suma.
4. Biudžetas apima visas tinkamas projekto
išlaidas, kurias sudaro Programos
parama bei pareiškėjo ir partnerių įnašai. 3

PAGRINDINIAI
REIKALAVIMAI (2)
Tinkamos projekto išlaidos turi būti realiai patirtos pareiškėjo
ar partnerių, pagrįstos tai patvirtinančiais dokumentais ir:
Patirtos projekto įgyvendinimo metu (išskyrus išlaidas susijusias
su galutinėmis ataskaitomis, išlaidų patikrinimu ir projekto
įvertinimu);
Suplanuotos projekto biudžete;
Būtinos projektui įgyvendinti;
Būti aiškios ir patikrinamos, apskaičiuotos ir įtrauktos į apskaitą
pagal galiojančius pareiškėjo ir partnerių šalies apskaitos
standartus, teisės aktus ir apskaitos principus.
Būti racionalios, pagrįstos ir atitinkančios gero finansinio
valdymo, ypač ekonomiškumo ir veiksmingumo, reikalavimus. 4

PAGRINDINIAI
REIKALAVIMAI (3)
Netinkamos projekto išlaidos yra:
skolos ir atidėjimai nuostoliams ar skoloms padengti;
mokėtinos palūkanos;
pagal kitą programą / projektą jau finansuojamos išlaidos;
žemės ir pastatų pirkimas (su išimtimis);
valiutos keitimo nuostoliai;
mokesčiai, įskaitant PVM, išskyrus atvejus, kai paramos
gavėjas/partneriai negali jų susigrąžinti;
baudos, finansinės nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;
kreditai trečiosioms šalims;
nepiniginis įnašas.
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PAGRINDINIAI
REIKALAVIMAI (4)
Nepiniginis įnašas nelaikomas faktinėmis išlaidomis ir
todėl nebus laikomas tinkamomis išlaidomis.
Nepiniginis įnašas negali būti laikomas paramos gavėjo/
partnerių projekto bendruoju finansavimu.
Jei darbuotojai, dirbantys projekte gauna atlyginimus,
tokios
išlaidos
gali
būti
laikomos
paramos
gavėjo/partnerių indėliu į projektą/ projekto bendruoju
finansavimu.
Jei paramos gavėjas projekto biudžete vis tiek
nusimatė nepiniginį įnašą, jis turės būti užtikrintas
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projekto įgyvendinimo metu!!!

PAGRINDINIAI
REIKALAVIMAI (5)
Projektas negali būti finansuojamas daugiau kaip viena
ES subsidija/parama.
Projektas negali gauti paramos veikloms, kurias jau
finansuoja kitos EB iniciatyvos, programos ir projektai.
Paramos gavėjas/partneriai gali sudaryti subrangos
sutartis tik dėl dalies projekto išlaidų (darbų, prekių ir
paslaugų). Didžiąją dalį projekto turi įgyvendinti pats
paramos gavėjas ir jo partneriai.
Tinkamai pagrįstais atvejais subrangos sutarčių
sudarymas neribojamas investiciniams projektams.
Paramos gavėjas ir (arba) partneriai negali sudaryti
subrangos sutarčių vieni su kitais ar su vieni kitų 7
darbuotojais.

PAGRINDINIAI
REIKALAVIMAI (6)
Parama negali būti suteikiama kaip papildomas pelnas
ar sudaryti galimybes paramos gavėjui arba partneriams
gauti iš jos pelno/naudos.
Pelnas apibrėžiamas kaip perteklinės įplaukos,
viršijančios paramos gavėjo/partnerių patirtas išlaidas,
kai pateikiamas prašymas galutiniam mokėjimui.
Palūkanos ar kitos piniginės lėšos, susikaupusios dėl
gauto avansinio mokėjimo iš BVI, turi būti priskirtos prie
projekto finansavimo, nurodytos galutinėje ataskaitoje ir
išskaičiuotos iš galutinio paramos mokėjimo.
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SKIRTINGŲ BIUDŽETO
KATEGORIJŲ (BK)
APRAŠYMAS IR
REIKALAVIMAI
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BK1/ŽMOGIŠKIEJI
IŠTEKLIAI
personalo išlaidos, turi atitikti faktinį bruto atlyginimo dydį,
įskaitant socialinius mokesčius ir kitas su atlygiu susijusias
išlaidas.
darbuotojų atlyginimai ir išlaidos neturi viršyti įprastų
paramos gavėjo ir jo partnerių darbuotojams mokamų
atlyginimų ir išlaidų.
biudžete neturi būti nurodomi darbuotojų vardai ir
pavardės, o tik jų pareigos.
darbuotojai, priskirti dirbti prie projekto turi dirbti pagal
sudarytas darbo sutartis ir turi pildyti darbo laiko apskaitos
žiniaraščius (timesheets).
išorinių paslaugų teikėjai negali būti nurodomi šioje
biudžeto kategorijoje.
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BK2/KELIONĖS (1)
kelionės išlaidos apima kelionių lėktuvu, traukiniu,
autobusu, išlaidas, automobilio nuomos ir degalų išlaidas
bei kitas susijusias išlaidas (draudimo, vizų, degalų išlaidas
ir pan.)
tinkamomis laikomos tik projekto darbuotojų ir dalyvių
kelionių išlaidos.
turi būti pasirinktas ekonomiškai efektyviausias kelionės
būdas.
komandiruotės išlaidos turi būti įtrauktos į šią biudžeto
kategoriją.
išorinių ekspertų kelionių ir komandiruočių išlaidos turi
būti įtrauktos į jų paslaugų sutartis, kurios numatomos 5
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biudžeto kategorijoje.

BK2/KELIONĖS (2)
KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS
Komandiruotpinigiai mokami tik kelionių į užsienį, paramos
gavėjo / partnerių šalis metu, kai būtina nakvynė.
Tinkamos tik projekto darbuotojų, asocijuotųjų partnerių
darbuotojų ir renginių dalyvių (jei jų dalyvavimas būtinas
projektui įgyvendinti) komandiruotės išlaidos.
Komandiruotės išlaidos apima apgyvendinimo, maitinimo,
vietos transporto išlaidas ir kitas smukias susijusias išlaidas.
Komandiruotės išlaidos apskaičiuojamos pagal įprastai
organizacijos taikomas normas vadovaujantis teisės aktais, ir
negali viršyti EK paskelbtų nustatytų normų ribų.
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BK3/ĮRANGA IR PREKĖS
Įrangos (pirkimo arba nuomos) išlaidos negali
viršyti įprastų rinkos kainų.
Biudžete galima numatyti tik įrangos, būtinos
projekto veikloms įvykdyti, įsigijimo / nuomos
išlaidas.
Įrangos ir prekių įsigijimas/nuoma turi būti vykdomas
pagal pirkimo procedūras numatytas Paramos
sutarties IV priede.

PASTABA: detalizuokite planuojamą
įsigyti/nuomoti įrangą ir prekes projekto biudžete!
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BK4/TIESIOGINĖS
ADMINISTRACINĖS
IŠLAIDOS (VIETINIS BIURAS)
Šioje biudžeto kategorijoje nurodomos specialiai
projektui nuomojamo biuro nuomos išlaidos arba
tiesioginės administracinės (biuro eksploatavimo)
išlaidos, už kurias pateikiamos atskiros sąskaitos
projektui.
Atskiras biuras nuoma yra išskirtinis atvejis ir jo
poreikis turi būti aiškiai pagrįstas paraiškoje.
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BK5/KITOS IŠLAIDOS IR
IŠORINĖS PASLAUGOS
Į šią kategoriją gali būti įtraukiamos tik tos išlaidos, kurios
visiškai arba iš dalies patiriamos pagal sutartis su išoriniais
paslaugų teikėjais ar trečiosiomis organizacijomis.
Biudžete gali būti nurodomos tik reikalingos ekspertų
paslaugos / darbai, o ne ekspertų vardai ir pavardės ar
organizacijų pavadinimai.
Jei reikia, tokios išlaidos kaip banko mokesčiai už projektui
skirtą sąskaitą, rinkliavos už bankinius pavedimus, banko
garantijas gali būti įtraukiamos į šią BK.
Kiekvieno projekto išlaidų patikrinimo išlaidos turi būti
įtraukiamos į biudžetą remiantis rinkos kainomis.
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BK6/DARBAI
(INFRASTRUKTŪRA)
Šioje
biudžeto
kategorijoje
nurodykite
planuojamus
statybos,
rekonstrukcijos,
renovacijos, infrastruktūros įrengimo darbus ir
statybos priežiūros paslaugas.
Detalios darbų ir infrastruktūros įrengimo išlaidų
sąmatos turės būti pateiktos prieš pasirašant
Paramos sutartį.
Pastaba: detalizuokite numatomus darbus
(infrastruktūros įrengimą) projekto biudžete!
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BK8/REZERVAS
NENUMATYTOMS
IŠLAIDOMS
Biudžete
gali
būti
numatytas
rezervas
nenumatytoms išlaidoms, bet jis neturi viršyti 5
proc. nuo visų tiesioginių tinkamų projekto išlaidų.
Rezervas nenumatytoms išlaidoms gali būti
panaudotas tik gavus išankstinį rašytinį BVI
sutikimą.
Pastaba: Numatykite tokį rezervą tik jei
nustatėte galimas rizikas (pvz. statybos darbų
kainų augimas)
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BK10/NETIESIOGINĖS
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
Šios išlaidos nėra tiesiogiai susijusios su projekto
įgyvendinimu, tačiau būtinos sklandžiam projekto
administravimui.
Jos apskaičiuojamos proporcingai arba taikant procentinį
santykį, vadovaujantis pagrįsta ir aiškia metodika.
Netiesioginės
administracinės
išlaidos,
patirtos
įgyvendinant projektą, gali būti finansuojamos nustatyto
dydžio procentu bet ne daugiau nei 7 proc. nuo visų
tiesioginių tinkamų projekto išlaidų.
Netiesioginės išlaidos neturi apimti išlaidų numatytų
kitose BK.
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Jei pareiškėjas/partneris gauna kitą EB biudžeto paramą,

PATARIMAI
Įsitikinkite, kad išlaidos numatytos biudžete atitinka
numatytas veiklas ir yra pagrįstos projekto/veiklų aprašyme.
Jeigu projekte numatytos investicijos - nurodykite jas ir
pagrįskite jų poveikį abipus sienos bei poreikį projekto
tikslams pasiekti.
Nepamirškite numatyti kelionės išlaidų į/iš partnerių
susitikimus, Programos renginius, projekto biudžete.
Nepamirškite biudžete numatyti išlaidų vizoms gauti.
Nepamirškite biudžete numatyti išlaidų ryšio paslaugoms
(telefono, fakso, interneto, pašto).
Nepamirškite numatyti išlaidų auditui.
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INFORMACIJA
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