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KONTEKSTAS
Maisto švaistymo problema sulaukia vis daugiau dėmesio – ji linksniuojama politinėse,
mokslinėse ir visuomeninėse darbotvarkėse, jai skiriamos žiniasklaidos antraštės. Europos
Sąjungoje didžiausias maisto atliekų kiekis maisto grandinėje susidaro namų ūkiuose. Maisto
švaistymas kelia aplinkosaugos, socialinių ir ekonominių problemų – ne tik tose šalyse, kuriose
susidaro maisto atliekos, bet ir pasaulio mastu. Būtent todėl maisto švaistymo problemą būtina kelti
globaliai, kad visuomenės įsisąmonintų problemos mastą ir aktualumą.
„Linkėjimai, maistas“ – trejų metų projektas, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga
(paraiškos pavadinimas: „Globalus požiūris į maisto atliekas vykdant neformalųjį švietimą“,
Nr. CSO-LA/2017/388-342). Projektu siekiama tikslinėms grupėms aiškinti, kokių padarinių –
socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių – maisto švaistymas sukelia ne tik vietos lygmeniu, bet ir
globaliu mastu; atskleisti žemesnių pajamų lygio („besivystančiųjų“) šalių ir ES tarpusavio
priklausomumą.
Projektu siekiama prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT)
įgyvendinimo: DVT 2 (bado panaikinimo), DVT 12 (darnios gamybos ir vartojimo), DVT 13
(poveikio klimato kaitai), taip pat prie ES politikos vystomojo bendradarbiavimo srityje bei atliekų
mažinimo ir atliekų tvarkymo srityse įgyvendinimo.
Projektas „Linkėjimai, maistas“ įgyvendinamas 6 valstybėse: Bulgarijoje, Estijoje,
Kroatijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Rumunijoje.
Nevyriausybinėms organizacijoms tenka lemiamas vaidmuo ugdant vartotojų sąmoningumą
ir keičiant jų elgesį tam, kad jie galėtų imtis efektyvios prevencijos ir svariai prisidėtų prie
socialinės ir aplinkosauginės naštos mažinimo tiek vietos, tiek globaliu lygmeniu.
TIKSLAI
Subdotacijos (sub-granting) tikslas – didinti vartotojų informuotumą apie maisto švaistymą
namų ūkiuose bei jo prevenciją. Šia veikla siekiama motyvuoti vartotojus imtis praktinių veiksmų,
kuriais kiekvienas gali prisidėti ne tik prie vietinių, bet ir prie globalių maisto švaistymo keliamų
problemų sprendimo – socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių. Subdotacija skiriama veikloms,
kuriomis taip pat prisidedama prie DVT 2, DVT12 ir DVT 13 (Jungtinių Tautų darnaus vystymosi
tikslų) įgyvendinimo.
TIKSLINĖ GRUPĖ
Pagrindinė subdotacijos tikslinė grupė – didesnių miestų namų ūkiai, nes būtent juose
susidaro daugiausia maisto atliekų.
TINKAMUMO KRITERIJAI
A. Tinkami pareiškėjai
Kad galėtų gauti subdotaciją, pareiškėjas turi būti:
 nevyriausybinė organizacija (kaip ją apibrėžia Nevyriausybinių organizacijų įstatymas);
 būti tiesiogiai atsakingas už veiklų administravimą ir vykdymą.
Subdotacijos gavėjo partneriai gali būti tik nevyriausybinės organizacijos.
Pastaba: pagal šį kvietimą pareiškėjai gali pateikti tik vieną paraišką.
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B. Tinkamos finansuoti veiklos
Atsižvelgiant į šio kvietimo tikslą tinkamomis finansuoti bus laikomos šios veiklos:
 Vieši renginiai;
 Viešos diskusijos;
 Švietimo veikla (mokyklose, universitetuose ir kitur);
 Socialinės rinkodaros/sklaidos akcijos;
 Gatvės akcijos;
 Seminarai;
 Kūrybinė ir kultūrinė veikla;
 Jaunimo veikla, susijusi su maisto atliekų prevencija.
Pastaba: šis veiklų sąrašas nėra baigtinis.
C. Tinkamos finansuoti išlaidos
Subdotacija gali būti padengiamos tik finansuoti tinkamos išlaidos. Tinkamų ir netinkamų
finansuoti išlaidų kategorijos pateiktos toliau.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
 būtinos projekto veikloms įgyvendinti;
 įtrauktos į projekto biudžetą;
 patirtos ir apmokėtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;
 jas galima identifikuoti ir patikrinti, t. y. jos įrašytos į subdotacijos gavėjų apskaitą;
 atitinka galiojančius teisės aktų reikalavimus;
 atitinka patikimo finansų valdymo, ypač ekonomiškumo ir tikslingumo reikalavimus.
 deklaruotos projekto finansinėje ataskaitoje.
Įnašai natūra
Įnašai natūra – tai prekės arba paslaugos, kurias subdotacijos gavėjams nemokamai teikia
trečioji šalis. Kadangi įnašai natūra nėra susiję su jokiomis subdotacijos gavėjo išlaidomis, šioje
paraiškoje jie negali būti laikomi tinkamomis finansuoti išlaidomis. Tačiau jei siūlomos veiklos
aprašyme numatomi įnašai natūra, jie turi būti įnešti.
Netinkamos finansuoti išlaidos
Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:
 pridėtinės vertės mokestis (PVM), nebent subdotacijos gavėjas gali įrodyti, kad jis negali šio
mokesčio susigrąžinti;
 išlaidos, patirtos ir apmokėtos ne išlaidų tinkamumo laikotarpiu;
 išlaidos, kurios nėra numatytos biudžete;
 subdotacijos gavėjo (-ų) deklaruotos išlaidos, apmokamos pagal kitą projektą, kuriam
skiriama Europos Sąjungos parama;
 patalpų nuoma, nebent pareiškėjas gali įrodyti, kad papildomos specifinės nuomojamos
patalpos yra būtinos veiklai įgyvendinti;
 bankų mokesčiai, garantijų išlaidos ir susiję mokesčiai;
 įnašai natūra;
 skolos ir jų aptarnavimo mokesčiai.
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TRUKMĖ
Subdotacija finansuojamų veiklų įgyvendinimo laikotarpis prasideda nuo sutarčių
pasirašymo dienos ir turi būti užbaigtas ne vėliau kaip iki 2020 m. vasario 28 d.
Pradinis numatomas veiklos laikotarpis negali būti trumpesnis nei 3 mėnesiai ir ilgesnis nei
6 mėnesiai.
SUBDOTACIJŲ DYDIS
Remiantis šiuo kvietimu prašoma subdotacija neturi viršyti 3000 eurų sumos. Projekto
pradžioje išmokamas avansas – 70% nuo subdotacijos sumos. Likusi dalis išmokama pateikus
ataskaitas, remiantis faktinėmis patirtomis išlaidomis.
Subdotacija bus finansuojama 90 %, neviršijant 3000 eurų sumos, o kiti 10 % (gali būti ir
daugiau) turės būti finansuojami paties subdotacijos gavėjo arba kitomis lėšomis. Subdotacija
negali būti kofinansuojama iš ES biudžeto.
Numatoma suteikti 2 subdotacijas.
ATASKAITŲ TEIKIMAS
Subdotacijos gavėjai pagal pateiktas formas turės teikti ataskaitas (aprašomąsias ir
finansines ataskaitas kartu su patvirtinamaisiais dokumentais), įskaitant nuotraukas ir viešinimo
veiklos dokumentus (internetines nuorodas ir pan.). Subdotacijos gavėjai taip pat turės pateikti
tikslinių grupių pasiekiamumo įrodymus, nurodydami dalyvių skaičių, pasirašytus dalyvių sąrašus,
trečiųjų šalių pasirašytus dalyvių (pvz., viešųjų renginių) skaičių patvirtinančius dokumentus ir kt.
Įgyvendinimo ataskaitos turi būti pateiktos per vieną mėnesį nuo projektų pabaigos.
KOMUNIKACIJA IR VIEŠINIMAS
Atrinkti projektai turi atitikti visus projekto „Linkėjimai, maistas“ viešinimo reikalavimus,
pagrįstus Europos Komisijos viešinimo ir komunikacijos vadovu. Reikalavimai apima projekto
logotipą, ES vėliavos ženklą, nuorodą „Iš dalies finansuoja Europos Sąjunga“ bei privalomą
atsakomybės apribojimą. Jų turi būti laikomasi visuose dokumentuose, naujienose, nuorodose ir bet
kuriuose kituose komunikacijos ir viešinimo veiksmuose.
Subdotacijos gavėjai turės naudoti projekto parengtą šviečiamąją medžiagą
(http://www.vartotojai.lt/lt/linkejimaimaistas). Reikalui esant, Lietuvos vartotojų institutas aprūpins
projekto įgyvendinimo laikotarpiu išleistomis publikacijomis, todėl subdotacijos gavėjai neturėtų
gaminti naujos šviečiamosios medžiagos. Šios nuostatos netaikomos mokymams, seminarams,
kūrybinėms dirbtuvėms ir pan. rengiamoms prezentacijoms.
Kuriant veiklos priemones, turinį ir juos viešinant, būtina vadovautis šiomis pagrindinėmis
žinutėmis:
1. Maisto produktams užauginti ir pagaminti reikia daug laiko, žmonių darbo ir išteklių.
2. Europos Sąjungoje daugiau nei pusė maisto atliekų – vartotojų namuose išmetamas maistas.
3. Sprendžiant maisto švaistymo problemą, itin svarbus vaidmuo tenka vartotojams.
4. Auginant iššvaistomą maistą naikinami tropikų miškai.
5. Maisto atliekos spartina globalų atšilimą, dėl kurio nyksta gyvūnai ir augalai.
6. Maisto švaistymo nesunku išvengti planuojant savo maisto poreikius.
7. Maistas ilgiau išliks šviežias jį tinkamai laikant.
8. Maisto likučius galima panaudoti gaminant naujus patiekalus.
9. Mažindami maisto atliekų kiekį taupome pinigus, tausojame išteklius ir savo planetą.
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PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Teikiant projekto pasiūlymą būtina pateikti:
1. Paraiškos formą (Priedas Nr.1);
2. Biudžetą (Priedas Nr.2);
3. Projektų, įgyvendintų per praėjusius 2 metus, sąrašą (Priedas Nr. 3);
4. Nevyriausybinės organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją;
5. Įstatų kopiją.
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SUBDOTACIJAS
Klausimus galima pateikti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki termino paraiškoms pateikti
pabaigos, aiškiai nurodant kvietimo teikti paraiškas pavadinimą, šiuo el. paštu: info@vartotojai.lt
ATRANKOS KRITERIJAI
Kriterijus

Įvertinimas

Siūlomo projekto atitikimas Kvietimo teikti
paraiškas tikslams

30

Išlaidų tikslingumas

20

Tikslinių grupių įtraukimas

15

Siūlomų veiklų novatoriškumas
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TERMINAS PARAIŠKOMS PATEIKTI
Terminas paraiškoms pateikti – 2019 m. liepos 15 d. Paraiškos turi būti pateiktos el. paštu
info@vartotojai.lt Paraiškos forma ir biudžetas turi būti pasirašyti ir nuskenuoti, kartu būtina
pateikti užpildytą paraiškos formą „Word“ formatu ir biudžetą „Excel“ formatu.

ORIENTACINIAI TERMINAI
Terminas paraiškoms pateikti

2019 m. liepos 15 d.

Vertinimo ir atrankos procesas

2019 m. liepa

Informavimas apie atrinktus projektus

2019 m. rugpjūtis

Įgyvendinimo laikotarpis

2019 m. rugsėjis – 2020 m. vasaris

Ataskaitų teikimas

Per vieną mėnesį nuo atrinktų projektų
pabaigos.
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