
Ūkininko Igno Hofmano vietos projektas 

„Igno Hofmano ūkio verslo plėtra Šiaulėnų mstl.“ Nr. RADV-LEADER-6A-D-3-2 
 

 

Vietos projekto vykdytojas ūkininkas Ignas Hofmanas, ūkininko ūkio registravimo 

pažymėjimas ŪP Nr. 0144827, Šiaulėnų mstl., Radviliškio r. 

Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros 

strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 m.“ I 

prioriteto „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas“ priemonę Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-6 „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

atrankos komiteto 2018 m. lapkričio 29 d. posėdžio sprendimu. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. sausio 9 d. Nr. RADV-LEADER-6A-D-3-2 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. sausio 9 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2019 m. birželio 29 d. 

Projekto tikslas – išplėsti pareiškėjo ūkio veiklą ir pradėti teikti žemės ūkio paslaugas, o 

tiksliau – sėklininkystės veiklos paslaugas Radviliškio rajono (ir pagal galimybes kitų rajonų) 

ūkininkams ir grūdų perdirbimo įmonėms.  

Vykdydamas projektą vietos projekto vykdytojas planuoja įsigyti optinę grūdų rūšiavimo 

įrangą ir pradėti teikti unikalias Radviliškio rajono mastu pagal technologinį procesą grūdinės 

produkcijos rūšiavimo paslaugą. Įsigyta įranga užtikrins teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. 

Įsigijus optinio grūdų rūšiavimo įrangą, pareiškėjas sukurs inovatyvų grūdinės produkcijos 

rūšiavimo procesą Radviliškio rajone ir pasinaudojęs technologinio proceso inovacija, teiks aukštos 

kokybės paslaugas rajono ir šalies ūkininkams. Įkūrus papildomą ūkio veiklą diversifikuosis 

pareiškėjo rizika ir pajamų šaltiniai, didės ūkio konkurencingumas bei pajamingumas. Naujas pajamų 

šaltinis sumažins apyvartinių lėšų priklausomumą nuo sezoniškumo įtakos. Įsigijus aukšto 

technologinio lygio grūdinės produkcijos ruošimo įrangą – investuojama į technologinio proceso 

inovaciją.  Projekto veiklomis bus sukuriamos dvi naujos darbo vietos Radviliškio rajono kaimo 

gyventojams, grūdų valymo mašinų operatoriaus pareigoms eiti.  

Paramos intensyvumas 65,217 proc., prašoma paramos suma 60 000,00 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai: įgyvendinus projektą bus sukurtos 2 naujos darbo vietos, 4 (3,5 etato) 

išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius, sukurta 1 pagrindinė paslauga pagal ekonomines veiklos rūšis, 

sukurta 1 inovacija vietos projekto veikloms. 

Vietos projekto vykdytojas ūkininkas Ignas Hofmanas viešins projektą savo lėšomis, 

vadovaudamasis viešinimo taisyklių reikalavimais. 


