Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje
2021 metų projektų atrankos
konkurso organizavimo nuostatų
2 priedas

(Detalios projekto įgyvendinimo sąmatos forma)
_______________________
(pareiškėjo pavadinimas)
________________________________
(paraiškos užpildymo data ir vieta)
PARAIŠKOS DALYVAUTI
SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 METŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSE
DETALI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

Iš jų:

Eil.
Nr.

Išlaidų rūšis

Skaičiavimai

Projektui
įgyvendinti
reikalinga
suma,
Eur

Projektui
įgyvendinti
prašoma
suma,
Eur

I. Administravimo išlaidos

Planuojamų išlaidų ir jų skaičiavimų
detalizavimas, pagrindimas bei sąsaja
su konkrečiomis paslaugomis,
Iš kitų
nurodytomis
paraiškos 4 punkte,
finansavimo
išskiriant partneriui (jeigu
šaltinių skiriama
planuojama partnerystė) planuojamas
suma, Eur
išlaidas ir sumas

1.

Projekto vadovo darbo užmokestis,
įskaitant socialinio draudimo įmokas ir
įmokas į Garantinį fondą; nurodomas
darbo dienų, valandų skaičius per
mėnesį arba pareigybės (etato) dydis ir
darbo trukmė mėnesiais, socialinio
draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį
fondą

2. Projekto 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);
nurodomas projekto buhalterio darbo
laikas (darbo dienų, valandų skaičius
per mėnesį arba pareigybės (etato)
dydis ir darbo trukmė mėnesiais,
socialinio draudimo įmokos ir įmokos į
Garantinį fondą)

3. Užmokestis už buhalterinės apskaitos
paslaugas pagal paslaugų sutartį (jei
paslauga perkama iš buhalterinės
apskaitos paslaugas teikiančios įmonės
(įstaigos) ar buhalterinės apskaitos
paslaugas savarankiškai teikiančio
asmens)
Iš viso (1 + 2 + 3):

Administravimo išlaidos (1 + 2 + 3) nuo projektui prašomų lėšų
(procentais):
II. Projekto įgyvendinimo išlaidos
4. Projekto vykdytojų darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (jeigu projekto vykdytojo veikla, susijusi su
projekto vykdymu, trunka tik dalį darbo laiko, į projekto išlaidas turi būti įskaičiuojamas tik užmokestis už tą laiką, kuris bus skirtas projekto veiklai
vykdyti (tiesiogiai dirbti su projekte numatyta tiksline grupe ir netiesiogiai – pasirengti ir užbaigti vykdomą veiklą); nurodomas kiekvieno projekto
vykdytojo darbo dienų, valandų skaičius per mėnesį arba pareigybės (etato) dydis ir darbo trukmė mėnesiais, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į
Garantinį fondą)

Iš viso 4:
5. Išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms priemonėms, įrangai, prekėms ir reikmenims (įskaitant ilgalaikį materialųjį turtą) įsigyti

Iš viso 5:
6. Išlaidos autoriniams atlyginimams (pagal autorines sutartis) ir atlygiui už suteiktas paslaugas (pagal atlygintinų paslaugų teikimo sutartis), jei autorinius
atlyginimus gaunantys asmenys ir paslaugų teikėjai nėra pareiškėjo (ar partnerio) projekte įdarbinti asmenys

Iš viso 6:
7. Patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos ir (ar) eksploatavimo išlaidos (šildymo, elektros energijos, vandens, nuotekų šalinimo) ir kitos patalpų
išlaikymo, aplinkos priežiūros išlaidos)

Iš viso 7:
8. Ryšio paslaugų išlaidos (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (šioms išlaidoms gali būti prašoma ne daugiau kaip 180 Eur vienam projekte
įdarbintam asmeniui per metus, skaičiuojant vidutiniškai po 15 Eur per mėnesį), pašto išlaidos)

Iš viso 8:

9. Transporto išlaidos (degalai, eksploatavimas, transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas, transporto remontas ir
transporto nuoma, visuomeninio transporto priemonių bilietai (išskyrus taksi), patirtos Lietuvoje

Iš viso 9:
10. Išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti, kompensuojamos Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo ir Savanoriškos veiklos išlaidų
kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330
„Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka

Iš viso 10:
11. Išlaidos projekto sklaidos ir viešinimo priemonėms bei paslaugoms įsigyti

Iš viso 11:
12. Išlaidos mokesčiams už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas piniginių lėšų pervedimo paslaugas

Iš viso 12:
13. Išlaidos patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, paprastojo remonto darbams apmokėti

Iš viso 13:
14. Išlaidos tiesioginiams projekto naudos gavėjams maitinti (ne daugiau kaip 5 Eur per dieną vienam asmeniui, jeigu planuojamų veiklų trukmė ne
trumpesnė kaip 4 valandos)

Iš viso 14:
15. Išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui (išskyrus patalpas) remontuoti

Iš viso 15:

Iš viso (1 + 2 + 3 + … + 15):

Pastabos
1. Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – Nuostatai) 58.1 papunkčiu, projekto administravimo išlaidoms, nurodytoms Nuostatų
58.1.1, 58.1.2 ir 58.1.3 papunkčiuose, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (1 + 2 + 3), gali būti skirta ne daugiau kaip 20 procentų
projektui įgyvendinti prašomų lėšų.
2.Vadovaujantis Nuostatų 60 punktu, prašomos lėšos vieno asmens darbo užmokesčiui (įskaitant socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą)
paraiškos pateikimo metu ir visą projekto vykdymo terminą negali viršyti paraiškos pateikimo metu patvirtinto vieno vidutinio darbo užmokesčio šalies ūkyje
dydžio (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-statistika/pagrindiniai-socialiniai-rodikliai).
3. Ilgalaikiam materialiajam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme ir kaip jo vertės nustatymas reglamentuotas
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 30 procentų finansavimą iš kitų šaltinių.
4. Pagal Nuostatų 58.2.7 papunktį paprastojo remonto darbams pareiškėjas privalo turėti ne mažesnį kaip 20 procentų finansavimą iš kitų šaltinių.
5. Pagal Nuostatų 58.2.5 papunktį patalpų, skirtų projekto veiklai vykdyti, nuomos ir (ar) eksploatavimo išlaidos, teikiant Nuostatų 10.1–10.4 ir 10.6
papunkčiuose nurodytas paslaugas, gali sudaryti ne daugiau kaip 25 procentus projekto išlaidų, išskyrus Nuostatų 10.5 papunktyje nurodytas paslaugas, kurias
teikiant išlaidų dydis nereglamentuojamas.
Patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. Esu informuotas, kad visi šioje paraiškoje nurodyti duomenys bus tvarkomi ir tikrinami, siekiant įvertinti
paraiškas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso metu.
___________________________
Pareiškėjo vadovo / įgalioto asmens
pareigų pavadinimas

________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

