MB „Pramogų karaliai“ vietos projektas
„MB „Pramogų karaliai“ plėtra“ Nr. RADV-LEADER-6A-D-10-2-2019
Vietos projekto vykdytojas MB „Pramogų karaliai“, kodas 303014136, Rūtos 1-oji g. 31,
Baisogalos 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
direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. BR1-8.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2020 m. sausio 22 d. Nr. RADV-LEADER-6A-D-10-22019 / 42VS-PV-19-1-08805-PR001
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. vasario 1 d.
Planuojama projekto pabaiga 2021 m. spalio 29 d.
Projekto tikslas – Plėsti MB „Pramogų karaliai“ pramogų ir poilsio organizavimo veiklą.
Pareiškėjas ketina plėsti pramogų ir poilsio veiklos vykdymą, o šiam tikslui pasiekti yra
būtina įsigyti papildomos įrangos, kurios pagalba būtų galimybė teikti geresnės kokybės,
didesnės apimties ir platesnio spektro paslaugas, dėl ko padidėtų klientų ratas ir pačių paslaugų
kaina, o tuo pačiu ir gaunamos pajamos. Pareiškėja įvertino reikalingų investicijų poreikį bei
finansavimo galimybes. Kadangi pareiškėja neturi pakankamai nuosavų lėšų, projekto
įgyvendinimas ir paramos gavimas būtų esminis veiksnys, kuris nulemtų įmonės plėtrą.
Pareiškėjas planuoja sukurti tris inovacijas:
1. pakraunami LED baldai renginiams, ši technologinė pažanga leidžia naujas renginių
apipavidalinimo LED RGB apšvietimais formas, atsisakant įprastų elektros kabelių, kurie trukdo
judėti renginiuose ir mažina ne tik estetinio vaizdo kokybę bet ir renginio galimybes.
2. LED renginių apšvietimas su skaitmeniniu pultu ir jo nuotoliniu planšetiniu valdymu,
tai naujausių technologijų pritaikymas renginių apšvietimui, naudojant LED įrenginius kurie valdomi
skaitmeniniu pultu ir turi virš 1000 programinių galimybių. Taip pat nuotolinis planšetinis valdymas
leidžia pažangia programine technologija, valdyti scenos, renginio vietos apšvietimą iš žiūrovo
vietos, viską matant renginio dalyvio akimis.
3. Skaitmeninė garso aparatūra ir jos valdymas, aukščiausios garso gamybos technologijos
leidžia gretint įvairius mikrofonus kurie gali būti programuojami net 22 skirtingais kanalais ir
išvengiant 4G o dabar jau ir 5G ryšio trukdymų ir įgyvendinti atlikėjų ir renginio vedėjų užduotis.
Skaitmeninis pultas ir nuotolinis planšetinis valdymas leidžia pažangia programine technologija,
valdyti scenos, renginio įgarsinimą iš žiūrovo vietos, viską girdint iš žiūrovo vietos, atsisakant ilgų ir
nepatogių kabelių. Išlengvintos naujos technologijos kolonėlės, sukuria tokį patį aukštos kokybės
garso galingumą, bet jas aptarnauti gali lengvai vienas ar du žmonės atsisakant didelių ir nepatogių
garso kolonėlių gabaritų, tokiu būdu išsaugant jų fizinę sveikatą, kartu neužimant didelės scenos
vietos.
Įranga bus laikoma MB „Pramogų karaliai“ patalpose adresu: Grinkiškio g. 13 A,
Baisogalos mstl., Radviliškio r. sav.
Planuojama verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšis: R sekcija 93.29 Kita pramogų ir
poilsio organizavimo veikla.
Bus sukurta viena nauja darbo vieta (renginių organizatoriaus) Radviliškio rajono kaimo
gyventojui. Paramos intensyvumas 70,00 proc., prašoma paramos suma 49 700,00 Eur be PVM.
Pasiekimų rodikliai:
Eil.
Rodiklio pavadinimas
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Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)
Vietos projekto veikloms sukurta inovacija (vnt.)

2 darbuotojai/ 1,17 etato
3

Projektas bus viešinamas, savo lėšomis, projekto vietoje pakabinant informacinį A3 formato
plakatą arba stendą, apie projekto finansavimą ES lėšomis, bei įsigytą ilgalaikį turtą ženklins
išorinėmis ženklinimo priemonėmis su visais programos logotipais.

