Ūkininko Rimanto Jablonskio vietos projektas
„Ūkininko Rimanto Jablonskio ūkio konkurencingumo stiprinimas, didinant
gaminamų produktų pridėtinę vertę“
Nr. RADV-LEADER-3A-D-17-2-2020 / 42VS-PV-20-1-10302-PR001
Vietos projekto vykdytojas ūkininkas Rimantas jablonskis, ūkininko ūkio registravimo
pažymėjimas ŪP Nr. 0144877, Bačiūnų k., Baisogalos sen., 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-7 „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir rinkodarai“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus pavaduotojo 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. BR1-36.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2021 m. vasario 22 d. Nr. RADV-LEADER-3A-D-17-22020/42VS-PV-20-1-10302-PR001
Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. kovo 1 d.
Planuojama projekto pabaiga 2021 m. spalio 1 d.
Projekto tikslas – sustiprinti ūkininko Rimanto Jablonskio ūkio konkurencingumą,
padidinant gaminamų produktų pridėtinę vertę.
Projektu siekiama sustiprinti Ūkio konkurencingumą, sudarant sąlygas gaminti
aukštesnės pridėtinės vertės produktus – įvairius išvalytus grūdus bei miltus pašarams, teikti
grūdų išvalymo bei malimo paslaugas Radviliškio rajono ūkininkams vietoje dabar parduodamų
žaliavinių grūdų, t. y. parduoti perdirbtą žemės ūkio produkciją po antrinio grūdų perdirbimo.
Pareiškėjo ūkininko Rimanto Jablonskio ūkis nuo 2012 m. veikia grūdininkystės srityje
ir susiduria su šia problema – užauginamos produkcijos, kaip žaliavos pardavimu, t. y. žema
gaminamos produkcijos pridėtine verte, kas neleidžia veiksmingai konkuruoti žemės ūkio
produktų rinkoje bei didinti veiklos pajamų bei pelningumo.
Projekto poveikis – projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas Ūkio stiprėjimui,
konkurencingumo augimui, nes bus gaminama ir realizuojama nebe žaliava, o aukštesnės
pridėtinės vertės produktai – miltai pašarams, išvalyti grūdai bei teikiamos grūdų išvalymo bei
malimo paslaugos Radviliškio rajono ūkininkams. Taip pat teikiamos paslaugos sudarys sąlygas
ir kitiems rajono ūkininkams didinti parduodamų produktų pridėtinę vertę.
Vietos projekto veiklomis sukurta inovacija – įdiegtas automatinis valymo ir malimo
įrenginių valdymas pasitelkiant išmaniąsias technologijas.
Įsigytas turtas bus laikomas ir Pareiškėjo ūkinė komercinė veikla bus vykdoma adresu
Draugystės g.43B, Vainiūnų k., Baisogalos sen., Radviliškio r., sklypo unikalus Nr. 4400-49474694.
Įgyvendinus projektą bus sukurtos 1,33 naujos darbo vietos: gamybos vadovas (0,5
etato), grūdų valymo ir malimo įrangos operatorius (0,5 etato), buhalteris (0,33 etato).
Įgyvendinus projektą iš viso bus sukurta ir išlaikyta 1,75 etato.
Paramos intensyvumas 70,00 proc., prašoma paramos suma 66 500,00 Eur be PVM.
Pasiekimų rodikliai:
Eil.
Rodiklio pavadinimas
Pasiekimo reikšmė
Nr.
1.
Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)
1,33
2.
Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)
1,75
3.
Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos
2
rūšis (vnt.)
4.
Vietos projekto veiklomis sukurta inovacija (vnt.)
1
Projektas bus viešinamas, savo lėšomis, projekto vietoje pakabinant informacinį A3 formato
stendą, apie projekto finansavimą ES lėšomis, bei įsigytą ilgalaikį turtą ženklins išorinėmis
ženklinimo priemonėmis su visais programos logotipais.

