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Projekto aprašymas
Įgyvendinant
projektą
pagal
pasirašytą Jungtinės veiklos sutartį trys
ūkininkai įsigis elektroninę parduotuvę,
kurioje prekiaus savo užauginta ir perdirbta
produkcija. Prekės įsigytais komerciniais
automobiliais bus pristatomos į namus /
sutartą vietą, siunčiamos paštomatais.
Produkcija planuojama prekiauti ūkiuose ir
įvairių renginių metu. Bendradarbiaujant
planuojama kurti naujus gaminius iš
partnerių ūkiuose užauginamų produktų.
Įgyvendinant
projektą
bus
prisidedama prie šio Programos prioriteto visuose regionuose didinti visų žemės ūkio
veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą,
taip pat skatinti inovacines ūkių
technologijas ir tvarų miškų valdymą.

Projekto pareiškėjas ir partneriai
veikia skirtinguose Lietuvos regionuose.
Du iš projekto dalyvių tik pradeda savo
ūkiuose užaugintų produktų perdirbimą ir
prekyba jais. Įsigytos investicijos suteiks
galimybę gaminti įvairesnius gaminius,
juos parduoti, taip gaunant didesnę
pridėtinę
vertę
ir
didinant
ūkių
konkurencingumą. Planuojama įsigyti
įranga ūkiuose bus inovatyvi. Pavieniui
projekto partneriams sudėtinga prekiauti
tik savo užauginta (bet neperdirbta)
produkcija – dėl nedidelių kiekių, žaliavos
(o ne gaminio) pardavimo nėra galimybės
gauti didesnę pridėtinę vertę, susirasti
daugiau pirkėjų.

pvz. renginius ar muges, todėl produkcijos
gabenimui reikalingi automobiliai.

Projekto tikslai
•
•
Gaminių, o ne žaliavos pardavimas
vartotojui didins projekto partnerių
konkurencingumą.
Ūkyje
užaugintų
produktų
perdirbimas,
pasitelkiant
įsigyjamas investicijas, prisidės prie ūkių
modernizavimo, pajamų didinimo, žemės
ūkio įvairinimo. Įgyvendinant projektą,
įsigyjant užaugintus partnerių ūkiuose
produktus, pasinaudojus įsigytoms ūkiuose
inovatyvioms investicijom planuojama
kurti naujus inovatyvius sveikus gaminius.
Viename iš ūkių bus organizuojamos
edukacinės programos su naujų produktų
degustacijomis.
Įgyvendinant projektą bus sukurta
elektroninė parduotuvė, kuri šiais IT
klestėjimo laikais leis lengviau pasiekti
pirkėją. Planuojama pirkti technika ir
įranga pareiškėjui padės našiau atlikti
produktų gamybą, pasiūlyti pirkėjams
naujus produktus. Partneriai įsigys įrangos
produktų apdorojimui ir perdirbimui,
kurios šiuo metu neturi, todėl jų galimybės
apdorojant ir perdirbant produktus labai
ribotos. Krovininių automobilių įsigijimas
prisidės prie žaliavų, taros atsivežimo ir
produktų gabenimo vartotojams į namus /
sutartas vietas,

•

•

Įsigyti įrangą, kuri įgalintų gaminti
naujus produktus;
Didinti jau gaminamų produktų apimtį,
mažinti rankų darbą;
Sukurti elektroninę parduotuvę, kuri
leistų
parduoti
prekes
tiesiai
vartotojams, kurie gyvena toliau nuo
ūkių;
Nusipirkti komercinius automobilius,
kurie
papuošti
ūkių
reklama,
palengvintų prekių pristatymą arčiau
ūkių esantiems pirkėjams.

Projekto veiklos ir rezultatai
Įgyvendinus projektą, buvo pasiekti
užsibrėžti
projekto
tikslai:
įsigyta
technologinė perdirbimo įranga, nupirkti
automobiliai ir sukurta elektroninė
parduotuvė.
Projekto
įgyvendinimas
padėjo padidinti tiesiogiai produktus
perkančiųjų
asmenų
skaičių,
taip
padidinant pardavimų pajamas.

