Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo
projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso
nuostatų
2 priedas
(Detali projekto įgyvendinimo sąmata)
_______________________
(pareiškėjo pavadinimas)
________________________________
(užpildymo data)
PARAIŠKOS DALYVAUTI
PERIODINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR PLATINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2020 METAIS ATRANKOS KONKURSE DETALI
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA
Iš jų:

Eil.
Nr.

Išlaidų rūšis

Matavimo
vienetas

Kiekis

Vieneto
kaina
(eurais)

Iš Neįgaliųjų reikalų
Planuojamų išlaidų ir jų skaičiavimų
Projekto
departamento prie
Iš kitų
detalizavimas, pagrindimas bei sąsaja
įgyvendinimui Socialinės apsaugos finansavimo
su konkrečiomis projekto veiklomis,
reikalinga
ir darbo ministerijos
šaltinių
išskiriant partneriui (jeigu planuojama
suma
(toliau –
skiriama suma
jungtinė veikla) planuojamas išlaidas ir
(eurais)
Departamentas)
(eurais)
sumas
prašoma suma
(eurais)

Projekto administravimo išlaidos (iš Departamento gali būti skiriama ne daugiau kaip 20 procentų projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų):
1. Projekto vadovo darbo užmokestis,
val. /
įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dienos /
įmokas į Garantinį fondą
mėn.

2. Buhalterio darbo užmokestis, įskaitant
socialinio draudimo įmokas ir įmokas į
Garantinį fondą (jei paslauga nėra
perkama iš buhalterinės apskaitos
paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos)
ar buhalterinės apskaitos paslaugas
savarankiškai teikiančio asmens)

val. /
dienos /
mėn.

3. Užmokestis už buhalterinės apskaitos
val. /
paslaugas pagal paslaugų sutartį (kai
dienos /
paslauga perkama iš buhalterinės
mėn.
apskaitos paslaugas teikiančios įmonės
(įstaigos) ar buhalterinės apskaitos
paslaugas savarankiškai teikiančio
asmens)
I. Viso projekto administravimo išlaidos (1+2+3):
Administravimo išlaidoms skiriamas procentas (I / III x 100 proc.):
Projekto vykdymo išlaidos:
4. Ryšio paslaugų išlaidos (interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo ryšio (iš Departamento gali būti prašoma ne daugiau kaip 180 eurų vienam projekte įdarbintam asmeniui per metus
skaičiuojant vidutiniškai po 15 eurų per mėn.), pašto išlaidos)
įrašyti
įrašyti
Viso 4:
5. Transporto išlaidos (degalai, eksploatacija, draudimas, transporto priemonės nuoma be vairuotojo, transporto bilietai) (iš Departamento gali būti prašoma ne daugiau kaip 240
eurų per metus skaičiuojant vidutiniškai po 20 eurų per mėn.)
įrašyti
įrašyti
Viso 5:
6. Patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos ir (ar) eksploatavimo išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo) (iš Departamento gali būti prašoma ne
daugiau kaip 2400 eurų per metus skaičiuojant vidutiniškai po 200 eurų per mėn.)
įrašyti
įrašyti
Viso 6:
7. Išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms įsigyti (įskaitant ilgalaikį turtą)

įrašyti
įrašyti
Viso 7:
8. Periodinio leidinio turinio rengimo išlaidos (straipsnių, reportažų, interviu, apžvalgų rašymo, parengimo, vertimo, redagavimo, korektūros, teksto rinkimo, iliustracijų, nuotraukų
parengimo ir pan. darbų)
įrašyti
įrašyti
Viso 8:
9. Periodinio leidinio rengimo spaudai, įgarsinimo išlaidos (maketavimo, techninio, meninio apipavidalinimo, įgarsinimo ir pan. darbų)
įrašyti
įrašyti
Viso 9:
10. Periodinio leidinio spausdinimo, įrašymo išlaidos (išlaidos medžiagoms, pozityvų gamybos, spaudos, įrišimo, įrašymo, pakavimo ir pan. darbų)
įrašyti
įrašyti
Viso 10:
11. Periodinio leidinio platinimo išlaidos (pašto, kurjerių paslaugų)
įrašyti
įrašyti
Viso 11:
12. Išlaidos įmokoms už banko, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas (iš Departamento gali būti prašoma ne daugiau kaip 120 eurų per
metus skaičiuojant vidutiniškai po 10 eurų per mėn.)
įrašyti
įrašyti
Viso 12:
II. Iš viso projekto vykdymo išlaidos (4+5+...+12)
III. VISO PROJEKTO ĮGYENDINIMO IŠLAIDOS (I+II):
Pastabos:
1. Vadovaujantis Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų 64 punktu darbo užmokesčio išlaidoms,
įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą, apmokėti iš Departamento gali būti prašoma ne daugiau kaip 80 procentų projektui įgyvendinti prašomos valstybės
biudžeto lėšų sumos.

2. Ilgalaikiam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kaip jo vertės nustatymas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių
ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 50 procentų finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių.
3. Periodinio leidinio platinimo išlaidoms apmokėti pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 15 procentų finansavimą iš kitų finansavimo šaltinių.
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. Sutinku, kad visi šioje paraiškoje nurodyti duomenys būtų tvarkomi ir tikrinami siekiant įvertinti paraiškas Periodinių leidinių
neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso metu. Taip pat sutinku, kad nurodyti asmens (-ų) duomenys būtų renkami, kaupiami ir
naudojami projekto atrankos, vertinimo, įgyvendinimo tikslais.

(pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

