PROJEKTO SĄMATA
Projekto vydkytojas

Projekto išlaidų kategorija

1. Projekto veiklų vykdymo išlaidos

Projekto pavadinimas

Išlaidų suma, Eur *

0.00

Proc.

Išlaidų pagrindimas (detalizavimas) ir (arba) pastabos**
(Nurodykite (įvardinant išlaidų rūšį ir sumą), kokios išlaidos sudaro suplanuotą
išlaidų sumą)
Pildomi tik balti langeliai, pilki langeliai (kur aktualu) užsipildo automatiškai.

1.1. Statybos darbai

Nurodoma statinio projekto skaičiuojamosios kainos dalyje nurodyta suma,
pasirašytos sutarties kaina arba pateikiami 3 komerciniai pasiūlymai, nurodomas
3 tiekėjų pasiūlymų kainų vidurkis.

Paslaugos ir (ar) darbo užmokestis, skirtas techninei
1.2. priežiūrai, projekto vykdymo techninei priežiūrai, kt.
inžinerinės paslaugos ir (ar) veiklos

Jei perkamos paslaugos, nurodomas 3 tiekėjų komercinių pasiūlymų vidurkis,
pateikiamas paskaičiavimas pagal UAB Sistela bendruosius ekonomiunius
normatyvus arba pasirašytos (-ų) sutarties (-ų) kaina (-os)
Jeigu numatomas darbo užmokesčio išlaidos, tuomet pateikiama informacija apie
įmonėje/įstaigoje taikomus vidutinio darbo užmokesčio įkainius (taikomus
atitinkamai pozicijai) padaugintus iš trukmės. Jei pasirenkamas kitoks darbo
užmokesčio apskaičiavimo būdas, pateikiamas pagrindimas.

Būtina įranga, kuri užtikrins sporto bazės naudojimą
pagal paskirtį
1.3. (pvz., krepšinio stovai su lankais krepšinio salės
remonto darbams, futbolo vartai futbolo aikštės
atnaujinimo darbams, tribūnos aikštynui ir pan.)

Išlaidų pagrindimui pateikiami 3 tiekėjų pasiūlymai arba nuorodos į 3
internetinius puslapius, kur nurodomos prekių kainos. Nurodomas pasiūlymų
vidurkis.

1.4. Projekto ir veiklų viešinimo išlaidos

Pateikiama informacija, kaip apskaičiuotos veiklų viešinimo išlaidos (gai būti
pateikiami komrciniai pasiūlymai, nuorodos į internetinius puslapius, kur
nurodomos paslaugų kainos, kt.).

1.5.

Projekto administravimo išlaidos (2.1. + 2.2. + 2.3.)
2. (ne daugiau 10 proc. projekto įgyvendinimui skirtų
lėšų)

2.1.

Pateikiama informacija kam numatytos ir kaip apskaičiuotos išlaidos. Jei
numatoma pirkiti darbus/įrangą ar paslaugas - pateikiami 3 komerciniai
pasiūlymai ir nurodomas jų vidurkis.

Kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos veiklos
išlaidos

0.00

Darbo užmokesčio išlaidos
(projekto vadovo, finansininko, kitų projektą
administruojančių darbuotojų darbo užmokestis ir su
juo susiję mokesčiai)

Apskaičiuojama automatiškai, jei užpildytos 2.1. ir (ar) 2.2. ir (ar) apskaičiuota
2.3. eilutė
Pateikiama informacija apie įmonėje/įstaigoje taikomus vidutinio darbo
užmokesčio įkainius (taikomus atitinkamai pozicijai) padaugintus iš trukmės. Jei
pasirenkamas kitoks apskaičiavimo būdas, pateikiamas pagrindimas.

2.2. Projekto administravimo paslaugų pirkimas

Jei planuojama įsigyti projekto administravimo paslaugas, išlaidų pagrindimui
pateikiami 3 tiekėjų pasiūlymai. Nurodomas pasiūlymų vidurkis.

Netiesioginės projekto administravimo išlaidos
(biuro nuomos, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų,
2.3.
kanceliarinių prekių ir kitos projekto tikslams pasiekti
reikalingos netiesioginės administravimo išlaidos)

Taikoma tik tuo atveju, jei užpildyta 2.1. eilutė.
Jeigu numatoma patirti netiesiogines išlaidas, E stulpelyje pasirenkama 15 proc.
netiesioginių išlaidų suma bus apskaičiuota automatiškai nuo 2.1. eilutėje
nurodytos sumos.
Jei netiesioginių išlaidų patirti nenumatoma, E stulpelyje pasirenkama 0 proc.

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR:
Bendros projekto vertės išskaidymas
pagal finansavimo šaltinius:

0.00

0.00

Nuosavos lėšos

Sporto rėmimo fondo lėšos

Nurodomas nuosavų lėšų šaltinis. Jei prie projekto įgyvendinimo prisideda ne tik
pareiškėjas, bet ir projekto partneris, nurodoma kokia dalimi (suma) ir kas
0.00

Minimali sporto projekto finansavimo suma 8 000 Eur.

* Nurodykite bendras projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas (sporto rėmimo fondo lėšos + projekto nuosavos lėšos).
** Suplanuotos išlaidos (išskyrus supaprastintai apmokamas išlaidas) turėtų būti apskaičiuotos neviršijant atitinkamai:
- įmonės/įstaigos galiojančiose prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo sutartyse nustatytų įkainių;
- įmonėje/įstaigoje taikomo vidutinio darbo užmokesčio įkainio atitinkamai pozicijai;
- vidutinių rinkos kainų (būtina kartu su paraiška pateikti ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymus);
- Europos socialinio fondo agentūros skelbiamoje prekių ir paslaugų vidutinių rinkos kainų tyrimo ataskaitoje nurodytų vidutinių įkainių.

Apribojimai

