LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2015 M. RUGPJŪČIO 3 D. ĮSAKYMO NR. A1-449 „DĖL PRIEGLOBSČIO,
MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS
PROGRAMOS 3 KONKRETAUS TIKSLO „TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ
GRĄŽINIMAS“ 1 NACIONALINIO TIKSLO „SU GRĄŽINIMO PROCEDŪROMIS
SUSIJUSIOS PRIEMONĖS“ 2 VEIKSMO „PASLAUGŲ TEIKIMAS
GRĄŽINAMIEMS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIAMS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-3.1.2-V-01 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. spalio 2 d. Nr. A1-567
Vilnius
P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų
nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių grąžinimas“ 1
nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų
teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr.
PMIF-3.1.2-V-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. A1-449 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos
fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 3 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių
grąžinimas“ 1 nacionalinio tikslo „Su grąžinimo procedūromis susijusios priemonės“ 2
veiksmo „Paslaugų teikimas grąžinamiems trečiųjų šalių piliečiams“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo Nr. PMIF-3.1.2-V-01 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Pagal PFSA, projektai gali būti vykdomi su šiais partneriais:
11.1. VSAT: su URC ir VSAT rinktinėmis;
11.2. PD: su teritorinėmis policijos įstaigomis.“
2. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) savo iniciatyva savo ir (arba) kitų
šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.“
3. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

„25. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui
skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (ių) lėšų.“
4. Pakeičiu 26 punkto lentelės 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:
3.1. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo,
susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo
santykiais, darbo užmokesčio išlaidos. Valstybės
biudžetinių

įstaigų

darbuotojui

mokamo

darbo

užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d.
nutarimo

Nr.

511

„Dėl

biudžetinių

įstaigų

ir

organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos
tobulinimo“ nuostatomis. Su darbuotojais, vykdančiais
tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos
atskiros darbo sutartys arba esamų darbo sutarčių
papildymai;
3.2. tiesiogines projekto veiklas vykdančio personalo,
susijusio su projekto vykdytoju ar partneriu darbo
santykiais,

komandiruočių,

kelionių

išlaidos.

Netinkamos yra darbuotojų kelionių į darbovietę ir iš
jos išlaidos;
3.3. projektų veikloms, nurodytoms PFSA 8.1.5 ir
8.2.3 papunkčiuose, vykdyti reikalingų transporto
priemonių kuro išlaidos;
3.4. PFSA 8.1.6–8.1.7 papunkčiuose nurodytoms
veikloms įgyvendinti reikalingų priemonių ir kito
trumpalaikio turto, išskyrus trumpalaikiam turtui
priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius, pirkimo ir
nuomos išlaidos, įrangos nuomos išlaidos;
3.5. mokymų organizavimo ir vykdymo išlaidos;
3.6. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių,

reikalingų PFSA 8 punkte nurodytoms veikloms
įgyvendinti, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir
Instrukcijose

dėl

išlaidų

atitikties

prekėms

ir

paslaugoms keliamus reikalavimus.
Projekto

vykdymo

išlaidų

kategorijos

3.2–3.3

papunkčiuose numatytos išlaidos apmokamos taikant
kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį. Šis
fiksuotasis įkainis nustatytas 2013 m. balandžio 30 d.
atliktame ir 2015 m. balandžio 24 d. atnaujintame
Fiksuotojo įkainio, apmokant projektų vykdančiojo
personalo ir dalyvių komandiruočių bei kelionių metu
patiriamas transporto išlaidas, nustatymo tyrime (toliau
– Tyrimas). Tyrimas skelbiamas interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt. Didžiausias vieno kilometro
transporto fiksuotasis įkainis yra 0,08 euro su
pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) (0,07 euro
be PVM). Pareiškėjas gali nurodyti ir mažesnius
transporto

fiksuotųjų

vadovaudamasis

įkainių

faktiniais

dydžius

dydžiais

(pvz.,

pareiškėjo

institucijoje). Projekte visoms kelionių išlaidoms turi
būti taikomas vienodas fiksuotasis įkainis“.
5. Papildau 31.4 papunkčiu:
„31.4. partnerio (-ių) deklaraciją (-as) (jeigu projektą ketinama įgyvendinti su
partneriu (-iais).“
6. Pakeičiu 1 priedą:
6.1. Papildau 1 lentelę nauja ketvirtąja pastraipa:
„Projektą planuojama įgyvendinti:
su partneriu (-iais)
be partnerio (-ių)“.
6.2. Buvusią 1 lentelės ketvirtąją pastraipą laikau penktąja pastraipa;
6.3. Pakeičiu 1 punkto lentelės „Bendrieji projektų reikalavimai“ 5.2 papunkčio
skiltį „Bendrojo projektų reikalavimo detalizavimas (jei taikoma)“ ir ją išdėstau taip:

„Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad pareiškėjas yra PFSA 10
punkte nurodyta institucija.
Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad partneris (-iai) yra PFSA 11
punkte nurodyta (-os) institucija (-os).
Informacijos šaltinis – paraiškos 2 ir 3 punktai“.
6.4. Pakeičiu 1 punkto lentelės „Bendrieji projektų reikalavimai“ 5.4
papunkčio skiltį „Bendrojo projektų reikalavimo detalizavimas (jei taikoma)“ ir ją išdėstau
taip:
„Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar pareiškėjas ir partneris (-iai)
užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – suformuoja komandą, užtikrina
reikiamos kompetencijos darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir panašiai.
Informacijos šaltinis – paraiškos 5.5 papunktis“.
6.5. Pakeičiu 1 punkto lentelės „Bendrieji projektų reikalavimai“ 5.6
papunkčio skiltį „Bendrojo projektų reikalavimo detalizavimas (jei taikoma)“ ir ją išdėstau
taip:
„Būtina įvertinti, ar partnerystė sukuria pridėtinę vertę įgyvendinant projektą (pavyzdžiui,
partneris vykdo atskiras projekto veiklas, kuria bendrą produktą ir kt.).
Informacijos šaltinis – paraiškos 5.5 papunktis“.
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