Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis
2019 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų
2 priedas
(Paraiškos forma)

LIETUVOS IR UKRAINOS JAUNIMO MAINŲ TARYBOS LĖŠOMIS 2019 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO SĄMATA

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA 2019 METAMS
Pareiškėjo pavadinimas
Sąmatą užpildžiusio asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono

Pateikite išsamią informaciją apie projekto įgyvendinimo išlaidas (sąmatoje turi atsispindėti aiškus ryšys su veiklų planu. Būtina nurodyti veiklas iš veiklų plano, kurias vykdant
patiriamos išlaidos)

Eil.
Nr.

1.

2.

Išlaidų rūšis

Išlaidų paaiškinimas

(pagal Nuostatų 43 punktą)

(nurodyti veiklas,
kurioms skirtos išlaidos)

Išlaidų skaičiavimas
Viento kaina

Papildomi
duomenys (pvz.,
kelionės kilometrai)

Su projekto įgyvendinimu susijusių asmenų darbo
užmokestis, įskaitant visus darbdavio privalomus
sumokėti mokesčius (ne daugiau kaip 25 (dvidešimt
penkių) proc. nuo visų projektui įgyvendinti skirtų
valstybės biudžeto lėšų);
Paslaugos, teikiamos pagal autorines, paslaugų sutartis
(pvz., lektoriai, mokymų vadovai) (ne daugiau kaip 40
(keturiasdešimt) Eur už vieną valandą ir ne daugiau kaip
20 (dvidešimt) proc. nuo visų projektui įgyvendinti
prašomų skirti valstybės biudžeto lėšų)

Skaičius

Iš Departamento
prašoma suma,
Eur

€ 0.00

€ 0.00

3.

Ryšio paslaugų (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo
telefono ryšio, pašto) išlaidos

€ 0.00

4.

Transporto išlaikymo (pvz., degalai, tepalai, transporto
priemonės nuomos be vairuotojo) išlaidos

€ 0.00

5.

6.

7.

Transporto paslaugoms (važiavimo tarptautiniu (iš
Lietuvos į Ukrainą ir iš Ukrainos į Lietuvą), regioniniu,
vietiniu transportu bilietai, transporto priemonės nuoma
su vairuotojų) Gali būti skiriama skirta iki 100 (vieno
šimto) proc. visų projekto išlaidų, keliaujant
ekonomiškiausiu būdu
Apgyvendinimo paslaugų (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt)
Eur vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip
28 (dvidešimt aštuoni) Eur vienam asmeniui per parą
Ukrainoje) išlaidos
Maitinimo paslaugų (ne daugiau kaip 8 (aštuoni) Eur
vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 29
(dvidešimt devyni) Eur vienam asmeniui per parą
Ukrainoje) išlaidos

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

8.

Išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms
įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai)

€ 0.00

9.

Nuomos išlaidos, skirtos projekto veikloms vykdyti (pvz.,
organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma)

€ 0.00

Išlaidos projekto veikloms viešinti (pvz., straipsnių
spaudoje, televizijos, radijo reportažų paslaugų pirkimas,
internetas, socialiniai tinklai, lankstinukų gamybos
paslaugų pirkimas) (skiriama iki 15 (penkiolikos) proc.
nuo Nuostatų 42.2–42.5 papunkčiuose nurodytos sumos)

€ 0.00

Išlaidos kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant
įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepatenka į Nuostatų
43.1–43.10 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis (ne
daugiau kaip 20 proc. nuo visų projektui įgyvendinti
prašomų skirti valstybės biudžeto lėšų).

€ 0.00

10.

11.

IŠ VISO:

€ 0.00

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATOS 2019 METAMS DETALIZACIJA PAGAL RŪŠIS
1. Darbo ir paslaugų apmokėjimas

Darbo apmokėjimas projekto vykdytojams, finansininkui, lektoriams, kitiems specialistams ir asmenims, vykdantiems projektą (darbo užmokestis, išmokos pagal autorines arba
paslaugų sutartis). Nurodykite tiesiogiai dėl veiklos susidarančias išlaidas bei su šiomis išlaidomis susijusią informaciją (įskaitant asmenų pavardes, pareigas, ar minėtas asmuo
samdomas pagal darbo, autorinę ar paslaugų sutartį konkrečiai šiam projektui ir susijusiai veiklai).

- €

Pareigos ar teikiama paslauga
1
2
3

Apmokėjimos
pagrindas (Darbo,
autorinė ar paslaugų
sutartis)

Dienų / mėnesių
skaičius

Apskaičiuotas
dienos / mėnesio
užmokestis

Socialinio
draudimo įmokos

Iš viso

(Lektoriu, projekto vadovas, vertėjas kt.)

0
0
0
0

IŠ VISO:
2. Ryšio paslaugos

Teikiama paslauga

Detalizavimas

Vieneto kaina

Vienetai

Iš viso

1
2

0
0

3

0
0

IŠ VISO:

3. Kelionės išlaidos
Skiriama kelionės išlaidoms iki projekto vietos, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios
organizacijos miesto iki projekto vietos.
Žmonių skaičius

Maršrutas

Atstumas km

Eur/km

1 Išankstinis vizitas
2 Projekto kelionė

Iš viso
0.17 €
0.17 €
0.17 €

- €
- €
- €
0

IŠ VISO:
4. Išankstinis parengiamasis vizitas – kitos išlaidos (jei būtina) (iki 35 Eur per dieną vienam žmogui)
Išlaidų rūšis

Žmonių skaičius

Vieneto kaina

Dienų skaičius

Iš viso

Apgyvendinimas (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur
vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 28
(dvidešimt aštuoni) Eur vienam asmeniui per parą
1 Ukrainoje)
Maitinimas (ne daugiau kaip 8 Eur vienam asmeniui per
parą Lietuvoje ir ne daugiau kaip 29 Eur vienam
2 asmeniui per parą Ukrainoje)
3 Kita (įrašykite)

0

0
0
0

IŠ VISO:
5. Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos

Apskaičiuokite apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas. Jei būtina, skiltyje „Detalizavimas“ atskirai nurodykite įvairių jūsų projekto etapų (pvz., pasirengimas, renginiai, įvertinimas
ir kt.) išlaidas.
Projekto apgyvendinimo, maitinimo ir projekto išlaidoms skiriama po 35 (trisdešimt penkis) Eur vienai dienai vienam žmogui.
Išlaidų rūšis

Detalizavimas

Žmonių skaičius

Dienų skaičius

Vienos dienos
išlaidos

Iš viso

Apgyvendinimas (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur
vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 28
(dvidešimt aštuoni) Eur vienam asmeniui per parą
1 Ukrainoje)
Maitinimas (ne daugiau kaip 8 Eur vienam asmeniui per
parą Lietuvoje ir ne daugiau kaip 29 Eur vienam
2 asmeniui per parą Ukrainoje)
3 Kita (įrašykite)

0

0
0
0

IŠ VISO:

6. Lėšos, skirtos nacionalinėms veikloms (iki 250 Eur Pareiškėjui ir iki 250 Eur Ukrainos partneriui daugiausiai 500 Eur)
Skiltyje „Nacionalinių veiklų detalizavimas“ nurodykite, kokias veiklas kiekviena organizacija planuoja vykdyti atskirai savo šalyje (nacionalinės veiklos). Pareiškėjas, gavęs
finansavimą projektui, turės pervesti projekto partneriui numatytas lėšas nacionalinėms veikloms.
Nacionalinių veiklų detalizavimas

Detalizavimas

Vietas

Kaina

Iš viso

1 (Lietuvos)
2 (Ukrainos)

0
0
0

IŠ VISO:

7. Viešinimo ir rezultatų sklaida ir taikymas
Nurodykite projekto rezultatų sklaidos ir taikymo išlaidas. Projekto rezultatų viešinimui ir sklaidai skiriama iki 15 proc. nuo Nuostatų 42.2.-42.5 papunkčiuose nurodytos sumos
Priemonė

Detalizavimas

Vietas

Kaina

Iš viso

1
2
3

IŠ VISO:
8. Išlaidos specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčio jaunimo dalyvavimui užtikrinti
Nurodykite galimas kitas su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas.
Specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčio jaunimo dalyvavimui užtikrinti projektui gali būti skiriama iki 100 (vieno šimto) Eur specialiųjų lėšų vienam asmeniui.

0
0
0
0

Detalizavimas

Priemonė

Vietas

Kaina

Iš viso

1
2
3

0
0
0
0

IŠ VISO:
9. Kitos išlaidos
Nurodykite galimas kitas su projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas.
Priemonė

Detalizavimas

Vietas

Kaina

1
2
3

IŠ VISO:
Pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo

______________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

Iš viso
0
0
0
0

