
 
ŽALIOSIOS
SVAJONĖS

LINK!
S V A J O J A N T I E M S  A P I E

E K O L O G I N Ė S  P R O D U K C I J O S
A U G I N I M Ą ,  G A M I N I M Ą ,

P A R D A V I M Ą

VŠĮ „PANEVĖŽIO VERSLO KONSULTACINIS
CENTRAS“

Kranto g. 25-35, 35172 Panevėžys
Tel. +370 45 46 54 54

Mob. tel. +370 618 14252
El. p.: pvkc@pvkc.lt

www.pvkc.lt
Facebook: VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis

centras

PROGRAMA
2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programa

PROJEKTAS
„Žalioji žemdirbystė abipus sienų“/

"Green Agriculture without Borders"/ BAG
Nr. ENI-LLB-1-117
Projekto trukmė:

2019-02-01 - 2021-01-31

PARTNERIAI:
Latvija:

Viešoji įstaiga
Duobelės suaugusiųjų ir verslo paramos centras

Europos Sąjungos valstybės narės nusprendė
sujungti savo žinias, išteklius ir ateitį. Kartu
jos sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvaraus
vystymosi zoną, išsaugodamos kultūrinę
įvairovę, toleranciją ir gerbdamos asmeninę
laisvę. Europos Sąjunga įsipareigoja
pasidalyti savo pasiekimais ir vertybėmis su
šalimis ir tautomis už jos ribų.
 
2014-2020 metų Europos kaimynystės
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programa
skatina sinergetinę Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos organizacijų partnerystę 2014-
2020 m. laikotarpiu. Šios Europos Sąjungos
finansuojamos programos strateginis tikslas
– stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir
dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos žmonių bei organizacijų per
kartu įgyvendinamus bendrus projektus,
kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo
kokybę pasienio regionuose. Programai
skirtas Europos Sąjungos finansavimas
sudaro 74 milijonus eurų.

Už šio lankstinuko turinį atsako VšĮ „Panevėžio verslo
konsultacinis centras“. Jokiomis aplinkybėmis negali būti
laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Baltarusija:
Vietinis tvaraus vystymosi fondas 

„Inovacijos regionams“

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.

APIE ES IR ŠIĄ PROGRAMĄ:

Lietuva:
Viešoji įstaiga

„Panevėžio verslo konsultacinis centras“



KVIEČIAME Į
PROJEKTO
MOKYMUS!

K A D A ?

2019 m. spalį - lapkritį - gruodį - 2020 m. sausį 
(bus renkamos trys mokymų grupės)

K U R ?

Panevėžio verslo konsultaciniame centre, 
Kranto g. 25-35, Panevėžys

A P I E  K Ą ?

Per šešias mokymų dienas (48 val.) dalyviai
aiškinsis, kas yra ekologinis ūkininkavimas, ar jis

skiriasi nuo žaliojo, organinio… Bus atsakyta į
klausimus, kaip sertifikuojami ekologiniai

produktai ir ar ilgas kelias yra link to, kad ant
pakuotės puikuotųsi visoje Europoje žinomas
žalias lapelis. Taip pat bus atsakyta į klausimą,
ar galima tapti ekologinių produktų augintoju
turint tik nedidelį žemės sklypą šalia namų ar
kolektyvinį sodą. Dalyviai bus supažindinti su

verslo formų pasirinkimo galimybėmis,
finansavimo šaltiniais, praktikuosis rašydami
verslo planą, gilinsis į produkto paruošimo

pardavimui subtilybes.

APIE PROJEKTĄ
Projektas paremtas tarpvalstybiniu Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimu, siekiant
skatinti verslumą bei gerinti įsidarbinimo galimybes
ekologinės žemdirbystės srityje.
Ekologinės žemdirbystės (įskaitant pieno, mėsos,
daržovių sektorius ir bitininkystę) vystymas
laikomas pagrindiniu pasienio socialinį bei
ekonominį augimą skatinančiu veiksniu Žemgalos
regione, Panevėžio apskrityje ir Minsko Grodno
regione.
Glaudžiai bendradarbiaujant trims projekto
partneriams, siekiama remti ekologinio žemės ūkio
vystymąsi, inovacijas, suteikti verslumo žinių bei
gebėjimų tikslinei projekto auditorijai.

Projektas skirtas tiems, kurie svajoja apie ekologinį
ūkininkavimą ar ekologinio maisto gaminimą,
produkcijos realizavimą, bet nežino nuo ko pradėti ar
tiesiog nesiryžta žengti pirmojo žingsnio.
 

TIKSLINĖ GRUPĖ

PROJEKTO VEIKLOS:

šešių dienų teoriniai mokymai pagal partnerių
bendrai sukurtą mokymo programą (ekologinės
žemdirbystės rūšys, sertifikavimas, verslumas ir
produkto vystymas bei pardavimas);
produkto pakuotės paruošimo ir vizualinio
pateikimo dirbtuvės (Latvijoje); 
IT platformos su ekologinės produkcijos augintojų
ar gamintojų profiliais bei savarankiško mokymosi
medžiaga kūrimas;
mugės bei mokomieji vizitai į ekologinius ūkius
(Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje);
konsultacinio centro, skirto ekologinių ūkių
steigėjams įkūrimas (Baltarusijoje);
partnerių infrastruktūros gerinimas.

Projekto tikslinė grupė - esami vietiniai ūkininkai ar
maisto gamintojai, norintys pakreipti savo veiklą
žaliąja linkme arba niekur nedirbantys ar ketinantys
keisti profesiją asmenys – potencialūs ekologinės
srities atstovai. 


