
MB „Bernison“ vietos projektas 

„MB „Bernison“ verslo pradžia“  

Nr. RADV-LEADER-6A-D-18-2-2021/ 42VS-PV-21-1-08934-PR001 
 

Vietos projekto vykdytojas MB „Bernison“, kodas 305790658, Topolių g. 8, Šeduva, 

Radviliškio r. 

Projektas įgyvendintas 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 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. BR1-105. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2022 m. balandžio 29 d. Nr. RADV-LEADER-6A-D-

18-2-2021/ 42VS-PV-21-1-08934-PR001 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2022 m. birželio 1 d. 

Projekto pabaiga 2022 m. liepos 4 d. 

Projekto tikslas – sukurti novatorišką vietinės produkcijos žinomumo didinimo verslą ir 

steigti naujas darbo vietas Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje. 

Projekto uždaviniai: 

1 uždavinys. Įsigyti ir įdiegti veiklos pradžiai ir vykdymui reikalingą el. platformą ir 

susijusius sprendinius. 

2 uždavinys. Sukurti naują darbo vietą. 

Vietos projekto įgyvendinimo metu įsigyta el. platforma su susijusiais sprendiniais skirta 

informacijai apie išvardintus gamintojus talpinti, kurti specifiniam rinkodaros turiniui apie šiuos 

gaminius, sudaryti sąlygas gamintojams ir amatininkams patiems užmegzti komercinius santykius 

su savo klientais ir sėkmingai parduoti savo produkciją. MB „Bernison“ atsakinga už individualių 

pardavimo strategijų sukūrimą ir pasiūlymą, konsultacijas pardavimo klausimais ir sąlygų, 

išmėginti pasiūlytą pardavimo strategiją.  

Įgyvendinus projektą, Radviliškio rajono savivaldybės gamintojai, perdirbėjai ir 

amatininkai sutelkti į vieną bendruomenę, skatinamas šio regiono produkcijos, kuri yra ir kultūros 

bei istorijos paveldas, žinomumas Lietuvos Respublikoje ir ne tik.  

Sukurta viena nauja darbo vieta jaunam asmeniui (iki 40 m. amžiaus imtinai) 

registruotam arba gyvenančiam  kaimo vietovėje. 

Pagrindinė veikla vykdoma Vėriškių g. 64, Šeduva, Šeduvos sen., Radviliškio r. sav. 

nekilnojamas turtas, pareiškėjo valdomas nuomos pagrindais (unikalus daikto Nr. 7196-3002-

9015).  

Sukurta viena pagrindinė paslauga pagal ekonominės veiklos rūšį - M „Profesinė, 

mokslinė ir techninė veikla“ 73.11 – Reklamos agentūrų veikla“. 

Paramos intensyvumas 67,92555 proc., skirta paramos suma 50 000,00 Eur be PVM. 

Pasiekimų rodikliai:  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) jauniems 

žmonėms iki 40 metų amžiaus (imtinai)  

1 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 1 

3. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos 

rūšis (vnt.) 

1 

4. Vietos projekto veiklomis sukurta inovacija (vnt.) 1 

Projekto viešinimui pagamintas A3 dydžio stendas. 


