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FIKSUOTOSIOS NORMOS TAIKYMO NETIESIOGINĖMS PROJEKTŲ, 
FINANSUOJAMŲ 2014–2021 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO 

PROGRAMOS „VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ“ LĖŠOMIS, IŠLAIDOMS 
APMOKĖTI TVARKOS APRAŠAS  

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projektų, finansuojamų 2014–2021 m. 
Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ lėšomis, 
netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas 2014–2021 m. 
Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ (toliau – 
Programa) paraiškoms ir projektams, kai projekto įgyvendinimo metu įgyvendinamos mokslinių 
tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos (toliau – MTEP), ir kai projekto vykdytojas ir (arba) 
partneris projekto netiesioginių išlaidų nustatymui pasirenka būdą, numatytą 2014–2021 m. 
Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento, patvirtinto 2016 m. rugsėjo 23 d. 
Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, 8.5 straipsnio 1(b) dalyje. 

 
II SKYRIUS 

NETIESIOGINIŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA 
 

2. Netiesioginės projekto išlaidos pagal fiksuotojo dydžio normą (toliau – FN) apmokamos 
projekto tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų sumą, išskyrus tiesiogines išlaidas, skirtas 
subrangai, ir trečiųjų šalių suteiktų išteklių, kurie nėra naudojami projekto vykdytojo ar projekto 
partnerio patalpose, išlaidas, padauginus iš netiesioginių išlaidų fiksuotosios normos, nustatytos 
Programos operatoriaus – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau – Agentūra) atlikto 
fiksuotojo dydžio normos projekto netiesioginėms išlaidoms apmokėti nustatymo tyrimo metu.  

3. Nustatytoji FN projekto netiesioginėms išlaidoms apmokėti sudaro 7 proc.  
4. Tinkamos finansuoti projekto netiesioginės išlaidos yra tokios išlaidos, kaip pvz., 

projekte naudojamų patalpų komunalinių paslaugų (vanduo, elektra, kt.), aptarnavimo (apsauga, 
valymas), ryšio ir siuntimo paslaugų, draudimo išlaidos; taip pat administruojančio personalo 
(finansų, teisės ir pirkimų, administravimo, personalo padalinių ir vadovybės) projektui tenkantis 
darbo užmokestis, kitos išlaidos. 

5. Metodikos apimtyje išlaidomis, skirtomis subrangai, ir trečiųjų šalių suteiktų išteklių 
išlaidomis yra laikomos projekto išlaidos numatytos 4 biudžeto išlaidų kategorijoje „Prekės ir 
paslaugos“, pvz.: 

5.1. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis;  
5.2. konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų išlaidos projekto MTEP veiklai vykdyti; 
5.3. išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus 

pasiekti projekto tikslai, įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; 
5.4. konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, įsigijimu iš išorės šaltinių įprastomis rinkos 

sąlygomis; 
5.5. komunikacijos ir viešinimo išlaidos, jeigu paslaugos įsigyjamos iš išorės šaltinių 

įprastomis rinkos sąlygomis; 
5.6. finansinio audito paslaugos. 
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6. Netiesioginės projekto išlaidos, apmokamos taikant FN, deklaruojamos su kiekvienu 
mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos kitos nei tiesioginės subrangos ir trečiųjų šalių 
suteiktų išteklių išlaidos, t. y. kai mokėjimo prašyme deklaruojamos išlaidos numatytos 3 biudžeto 
išlaidų kategorijoje „Ilgalaikis turtas“, 4 biudžeto išlaidų kategorijoje „Ilgalaikis turtas“, kai 
įsigyjamas trumpalaikis turtas (medžiagos, atsargos, mažavertis inventorius ir kitos prekės), 
5 biudžeto išlaidų kategorijoje „Komandiruotės ir kelionės“ ir 6 biudžeto išlaidų kategorijoje 
„Darbo užmokestis“. 

7. Projekto įgyvendinimo metu netiesioginėms išlaidoms, apmokamoms taikant FN, 
pagrįsti išlaidų patyrimo ir apmokėjimo dokumentų kopijos neteikiamos.  

8. Jei projekto vykdytojo ir (ar) projekto partnerio faktiškai patirtos netiesioginės išlaidos 
yra mažesnės nei apmokėtos taikant FN, išlaidų skirtumas po projekto užbaigimo neturi būti 
grąžintas. 

9. Jei projekto vykdytojo ir (arba) projekto partnerio faktiškai patirtos netiesioginės 
išlaidos yra didesnės nei apmokėtos taikant FN, išlaidų skirtumas apmokamas iš projekto 
vykdytojo ir (arba) projekto partnerio nuosavų lėšų. 
 

III SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
10. Nustatytas fiksuotojo dydžio normos dydis gali būti keičiamas, kai koordinavimo 

institucija, audito institucija ar kitos auditą atlikusios institucijos nustato, kad supaprastintai 
apmokamų išlaidų dydis ar jo taikymo sąlygos buvo netinkamai nustatyti (tais atvejais, kai dydis 
turėjo būti mažesnis ar kitaip taikomas). Tokiu atveju patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos 
taikomi supaprastintai apmokamoms išlaidoms, patirtoms nuo supaprastintai apmokamų išlaidų 
dydžio ir jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, apmokėti. 

11. Fiksuotojo dydžio normos projekto netiesioginėms išlaidoms apmokėti dydis 
nustatomas projekto įgyvendinimo sutartyje ir nėra keičiamas projekto įgyvendinimo sutarties, dėl 
kurios yra priimtas įsakymas, įgyvendinimo metu, išskyrus Aprašo 10 punkte numatytą atvejį. 

 
_______________ 


