LIFE finansinių ir administracinių gairių pakeitimai

Finansinės ir administracinės gairės (angl. Financial and Administrative Guidelines) yra LIFE projektų
paramos sutarties X priedas, tad jos aktualios vykstantiems projektams ir naujoms paraiškoms.
Apžvelgiame svarbiausius pakeitimus ir paaiškinimus, kurie buvo paskelbti 2020 m. birželio 20 d.
Jei darbuotojo procentinis priskyrimas prie projekto nesiekia 100 proc., atitinkamame vidiniame
organizacijos dokumente pagal kurį darbuotojas buvo priskirtas vykdyti LIFE projekto funkcijas, turi
būti taip pat nurodyta, kiek procentinio laiko skiriama kitoms užduotims vykdyti, ir ypač toms, kurios
susijusios su kitais ES finansuojamais projektais. [4 psl.]1
Jei viešojo sektoriaus įstaiga gavo kofinansavimą iš viešojo sektoriaus subjekto, tai taip pat bus
traktuojama kaip nuosavas įnašas 2 % taisyklės atveju. [9 psl.]
Besibaigiančių projektų dėmesiui! Audito išlaidos tinkamos po projekto pabaigos tik tuo atveju, jei
patirtos per 3 mėnesius po veiklos pabaigos. [10 psl.]
Tinkamų išlaidų dalis (V) papildyta paaiškinimu, kad galima sudaryti prekių/paslaugų sutartis po
projekto sutarties pasirašymo, bet dar neprasidėjus projekto veikloms, tačiau prekės/paslaugos gali
būti tiekiamos tik projekto veikloms prasidėjus. [10 psl.]
2020 m. kvietimo projektams panaikintas reikalavimas taikyti atvirą viešojo pirkimo konkursą,
nepaisant pirkimo sutarties vertės. Tačiau biudžetinės įstaigos, perkančiosios organizacijos privalo
vadovautis nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. [14 psl.]
Į tinkamų personalo išlaidų sąvoką įtraukti papildomai mokami atlyginimai, įskaitant mokėjimus pagal
papildomas sutartis. Atkreiptinas dėmesys, kad turi būti aiškus ryšys tarp papildomos sutarties ir
susijusio LIFE projekto. [15 psl.]
Naujai išdėstyta darbo užmokesčio priedų (angl. bonuses) sąvoka [17 psl. išnaša].
Gairės papildytos nauju poskyriu: VIII.1.b Savanorių darbo išlaidos, kurios yra laikomos tinkamomis
personalo išlaidomis 2020 m. kvietimo tradiciniams ir integruotiesiems projektams. Šios išlaidos bus
įvertinamos pagal kiekvienai šaliai nustatytą dienos darbo užmokesčio įkainį. Naujame poskyryje
paaiškinta, kokie bus taikomi šių išlaidų tinkamumo reikalavimai. [20 psl.]
2020 m. kvietimo visų projektų pareiškėjai į tinkamas išlaidas gali įtraukti visą ilgalaikio turto įsigijimo
vertę. Tam yra taikomos papildomos sąlygos išvardytos sutarties I.13 dalyje. [26 psl.]
Pateikti papildomi paaiškinimai vartojimo išlaidų kategorijoje dėl elektros, dujų, draudimų bei
registracijos išlaidų. [29 psl.]
Finansinė parama trečiosioms šalims priskirta kitų išlaidų kategorijai. Finansinės gairės papildytos
paaiškinimais, kokie reikalavimai taikomi paramai trečiosioms šalims, nurodyta maksimali tokios
paramos suma vienai trečiajai šaliai (20.000 Eur tradiciniams projektams/60.000 Eur integruotiesiems
projektams) bei bendra galima tokios paramos suma per visą projekto trukmę (100.000 Eur
tradiciniams projektams/200.000 Eur integruotiesiems projektams). [30psl.]
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[skliaustuose yra nurodytas gairių anglų kalba puslapis, kuriame galite rasti išsamiau išdėstytą pakeistąją nuostatą]

Pradedant 2019 m. kvietimo projektais, reikalavimas projekto finansinėse ataskaitose atskleisti
projekto metu sugeneruotas pajamas paliktas tik pelno siekiančioms įstaigoms. [32 psl.]
2020 m. kvietimo projektams indėlis natūra, atitinkantis savanorių darbą, finansinėje ataskaitoje
parodomas pajamų dalyje, o taip pat ir biudžete, kur ši suma įtraukiama į kofinansavimo sumą. [32
psl.]
2019 m. kvietimo ir vėlesniems projektams pakeisti avansinių ir galutinio mokėjimo dydžiai (jei
teikiamos 1 arba 2 vidurio ataskaitos, tuomet I išankstinis mokėjimas - 40% ir galutinis mokėjimas 20%. [37 psl.]
Atsirado nauja deklaracija, kurią privalo užpildyti paramos gavėjo filialai bei dukterinės bendrovės. [38
psl.]
Šiame straipsnyje pateikta mūsų ekspertinė nuomonė, visais atvejais prašome vadovautis EASME
skelbiamomis gairėmis anglų kalba, nes tik Europos Komisija ir EASME agentūra yra įgaliotos aiškinti
LIFE projektų finansavimo sąlygas.

