Aktieselskab "Padvaiskas ir ko" er begyndt at gennemføre projektet "Digitalisering af industrien
LT".
18. marts 2021
Vilnius distriktskommune

I 2021 er UAB "Padvaiskas ir ko" begyndt at gennemføre projektet "Digitalisering af
fremstillingen". Med dette projekt sigter virksomheden mod delvis at digitalisere virksomhedens
fremstillingsprocesser og dermed skabe betingelser for vækst i produktiviteten. For at nå målet med
dette projekt vil der blive indkøbt og installeret et sæt udstyr med digital teknologi.
Projektet vil blive gennemført i overensstemmelse med Litauens operationelle program for
investeringer fra EU's fonde for 2014-2020, tredje prioritetskategori "Fremme af små og
mellemstore virksomheders konkurrenceevne", foranstaltning "Industriel digitalisering LT" (03.3.1LVPA-K-854).
Der blev bevilget 1 056 930 EUR fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til
gennemførelsen af projektet. Dette beløb vil dække 35 % af projektomkostningerne og dermed yde
et stærkt bidrag til virksomhedens evne til at nå projektets mål.

Projektet er planlagt til at blive gennemført senest den 16. marts 2023

Aktieselskab „Padvaiskas ir ko“ har påbegyndt gennemførelsen af projektet "Vedvarende energi".
ressourcer til LT+ industrien"
Vilnius distriktskommune
I 2020 begyndte UAB Padvaiskas ir ko at gennemføre projektet "Implementering af vedvarende
energiressourcer i UAB Padvaiskas ir ko". Formålet med dette projekt er at reducere intensiteten af
virksomhedens energiforbrug ved at øge produktionen og forbruget af vedvarende energikilder. For
at nå projektets mål vil der blive indkøbt og installeret udstyr til vedvarende energi (solcelleanlæg),
hvilket vil reducere virksomhedens energiintensitet.
Projektet vil blive gennemført i overensstemmelse med prioritet 4 "Fremme af energieffektivitet og
produktion og anvendelse af vedvarende energi" foranstaltning "Vedvarende energikilder til LT+industrien" (04.2.1 - LVPA - K - 836) i Litauens EU-fondes operationelle investeringsprogram for
2014 - 2020.
Der blev bevilget et beløb på 91257,06 EUR fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til
gennemførelse af projektet. Dette beløb vil dække 50 procent af projektomkostningerne og vil yde
et stærkt bidrag til virksomhedens evne til at nå disse projektmål.

Det er planen, at projektet skal være gennemført senest den 15. marts 2022

Aktieselskab Padvaiskas ir ko er begyndt at gennemføre projektet "New Opportunities (Nye
muligheder ) LT"
6. november 2019 Vilnius distriktskommune
UAB Padvaiskas ir ko er beliggende i Vilnius distriktskommune, og dets hovedaktivitet er
omfatter produktion af certificerede madrasser og senge af høj kvalitet. I 2019 begyndte
virksomheden at gennemføre projektet "UAB Padvaiskas ir ko Development of Export
Markets(Udvikling af eksportmarkeder)". Med dette projekt søger virksomheden at udvide
eksisterende markeder og finde nye eksportmarkeder og samtidig sikre vækst i virksomhedens salg
på disse markeder. I løbet af projektet vil virksomheden præsentere sine produkter på fire
internationale udstillinger i udlandet.
Projektet vil blive gennemført i overensstemmelse med prioritet 3 "Fremme af små og mellemstore
virksomheders konkurrenceevne" foranstaltning "Nye muligheder LT" (03.2.1 - LVPA - K-801) i
Litauens EU-fondes operationelle investeringsprogram for 2014 - 2020.
Der blev bevilget et beløb på 20996 EUR fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til
gennemførelse af projektet. Dette beløb vil dække 50 % af projektomkostningerne og dermed yde et
stærkt bidrag til virksomhedens evne til at nå disse projektmål.

Det er planen, at projektet skal være gennemført senest den 30. september 2020.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
Monika Grušnienė
tlf: +370 699 46576
e-mail: monika@padvaiskas.lt

Aktieselskab “Padvaiskas ir ko” er begyndt at gennemføre "Eco-innovationer LT+"-projektet
10. maj 2018
Vilnius distriktskommune

UAB Padvaiskas ir ko er beliggende i Vilnius distriktskommune, og dets hovedaktivitet er omfatter
produktion af certificerede madrasser og senge af høj kvalitet. Virksomheden har påbegyndt
gennemførelsen af projektet "Implementering af teknologiske miljøinnovationer hos UAB
Padvaiskas ir ko" i 2017. Med dette projekt søger virksomheden at indføre teknologiske økoinnovationer og påbegynde produktionen af væsentligt forbedrede produkter.
Projektet vil blive gennemført i overensstemmelse med prioritet 3 "Fremme af den
Competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises(Små og mellemstore virksomheders
konkurrenceevne)" foranstaltning "Eco- innovationer LT+"
(03.3.2-LVPA-K-837) i Litauens operationelle investeringsprogram for 2014-2020 under EU's
fonde.
Et beløb på 900000 EUR blev tildelt fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling ,til
gennemførelse af projektet. Dette beløb vil dække 34,65 procent af projektomkostningerne. og
dermed yde et stærkt bidrag til virksomhedens evne til at opnå disse projekt mål.

Det er planen, at projektet skal være gennemført senest den 13. november 2018.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
UAB Padvaiskas ir ko
Lederen af teknologiske processer
Nerijus Sykas
tlf: +370 (622) 65909
e-mail: nerijus@padvaiskas.lt

