A. Kvedaro individualios įmonės vietos projektas
,,Inovatyvių technologinių procesų diegimas įmonėje“ Nr. PAKR-LEADER-6A-D-3-6
Vietos projekto vykdytojas A. Kvedaro individuali įmonė, kodas 168292373, K.
Korsako g. 25, Pašvitinio mstl., Pakruojo r.
Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos
prioriteto Nr. 1 „Novatoriškas vietos ūkio vystymas“ priemonę ,,Novatoriška ūkio ir verslo plėtra
geriau panaudojant vietos išteklius“ LEADER-19.2-SAVA-6.
Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos sprendimas ,,Dėl projektų, kuriems skiriama ir neskiriama parama pagal vietos
projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles,
sąrašų patvirtinimo“ 2018 m. birželio 11 d. Nr. BR1-150.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2018 m. liepos 25 d. Nr. PAKR-LEADER-6A-D-3-6
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. liepos 25 d.
Planuojama projekto pabaiga 2019 m. vasario 1 d.
Skirta paramos suma 85 416,00 Eur be PVM.
Projekto tikslas – padidinti gamybos pajėgumus diegiant technologinio proceso inovaciją.
A. Kvedaro individualios įmonės pagrindinė gaminama produkcija – mediniai padėklai.
Įmonė sėkmingai dirba tiek vietinėje, tiek tarptautinėse rinkose. Siekiant užtikrinti aukštą
gaminamos produkcijos kokybę ir išlikti konkurencingais sudėtingomis šiandieninės rinkos
sąlygomis, įmonė nuolat investuoja į įrangos modernizavimą ir gamybos procesų tobulinimą. Šiuo
metu įmonės silpniausia grandis gamybos eigoje yra padėklų surinkimo procesas, kurio metu
medinės padėklų dalys yra sujungiamos vinimis, nupjaunami padėklų kampai bei atliekamas
padėklų ženklinimas. Pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu planuoja įsigyti padėklų kalimo
liniją, kuri leis pagerinti gaminamų produktų kokybines savybes, taip pat, tobulėjant gamybos
efektyvumui, padidės ir darbo našumas. Įgyvendinus projektą sustiprės įmonės konkurencingumas
medienos apdirbimo srityje, tai leis užtikrinti ne tik įmonės veiklos tęstinumą, bet ir veiklos plėtrą.
Gamybos technologija yra inovatyvi VVG teritorijoje, nes kitos įmonės, veiklą vykdančios
medienos apdirbimo srityje, tokios technologijos nenaudoja. Įgyvendinus projektą, darbui prie
padėklų kalimo linijos bus sukurtos dvi darbo vietos. Į naujai sukurtas darbo vietas bus įdarbinti du
padėklų kalimo linijos operatoriai.
Paramos intensyvumas 36,293 proc., prašoma paramos suma 85 416,00 Eur be PVM.
Pasiekimų rodikliai: projekto įgyvendinimo metu įsigijus reikiamą įrangą bus įdiegti
nauji gamybos technologiniai procesai. Projekto įgyvendinimo pabaigoje bus sukurtos dvi darbo
vietos, viena darbo vieta bus sukurta asmeniui iki 40 m.
Vietos projekto vykdytojas A. Kvedaro individuali įmonė projektą viešins savo lėšomis,
vadovaudamasis viešinimo taisyklių reikalavimais.

