Firma “Padvaiskas ir Ko“
Rozpoczęła wdrażanie projektu „Odnawialne źródła energii dla przemysłu LT +”
Rejon wileński
W 2020 roku firma UAB „Padvaiskas ir ko“ rozpoczęła projekt „Wdrażanie odnawialnych źródeł
energii w UAB Padvaiskas ir ko“. Poprzez realizację powyższego projektu firma dąży do
zmniejszenia intensywności zużycia energii w przedsiębiorstwie poprzez zwiększenie produkcji i
zużycia OZE. Aby osiągnąć cel tego projektu, w trakcie jego wdrażania zostanie zakupiony i
zainstalowany sprzęt wykorzystujący odnawialne źródła energii (elektrownia fotowoltaiczna), który
zmniejszy energochłonność przedsiębiorstwa.
Projekt będzie realizowany w ramach środka „Odnawialne źródła energii dla przemysłu LT +”
(04.2.1-LVPA-K-836) Priorytetu 4 litewskiego Programu Operacyjnego Funduszy Inwestycyjnych
Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „Promocja efektywności energetycznej oraz produkcji i
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych”.
Na realizację projektu przeznaczono 9 127,06 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Kwota ta pokryje 50% kosztów projektu, a tym samym w znacznym stopniu
przyczyni się do zdolności firmy do osiągnięcia celów projektu.
Projekt zostanie wdrożony do 15 marca 2022 roku.

Firma „Padvaiskas ir Ko“
Rozpoczęła wdrażać projekt „Nowe możliwości dla LT“
06 listopada 2019 r.
Rejon wileński
Firma UAB „Padvaiskas ir ko“ z siedzibą w rejonie wileńskim, podstawową działalność której
stanowi produkcja certyfikowanych materacy i łóżek wysokiej jakości, w roku 2019 rozpoczęła
wdrażanie projektu „Rozwój eksportu w UAB Padvaiskas ir ko”. Dzięki temu projektowi firma
dąży do poszerzenia istniejących i pozyskania nowych rynków eksportowych oraz zapewnienia
wzrostu sprzedaży na tych rynkach. W ramach projektu firma zaprezentuje swoje produkty na
czterech międzynarodowych wystawach za granicą. Projekt będzie realizowany w ramach środka
„Nowe możliwości dla LT +” (03.2.1-LVPA-K-801) Priorytetu 3 litewskiego Programu
Operacyjnego

Inwestycji

Funduszy

Unii

Europejskiej

na

lata

2014-2020

„Promocja

konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw”.
Na realizację projektu przeznaczono 20 996 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Kwota ta pokryje 50% kosztów projektu, a tym samym w znacznym stopniu
przyczyni się do zdolności firmy do osiągnięcia celów projektu.
Projekt ma zostać wdrożony do 30 września 2020 roku.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Monika Grušnienė
tel. +370 699 46576
e-mail: monika@padvaiskas.lt

Firma „Padvaiskas ir Ko“
Rozpoczęła wdrażanie projektu „Eko-innowacje dla LT+“
10 maja 2018 r.
Rejon wileński
Firma UAB „Padvaiskas ir ko“ z siedzibą w rejonie wileńskim, podstawową działalność której
stanowi produkcja certyfikowanych materacy i łóżek wysokiej jakości, w roku 2017 rozpoczęła
wdrażanie projektu „Wdrażanie eko-innowacji technologicznych w UAB Padvaiskas ir ko”. Za
pomocą tego projektu firma zamierza wdrożyć eko-innowacje technologiczne i rozpocząć
produkcję znacznie ulepszonych produktów. Projekt będzie realizowany w ramach środka „Ekoinnowacje dla LT +” (03.3.2-LVPA-K-837) Priorytetu 3 litewskiego Programu Operacyjnego
Inwestycji Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 „Promocja konkurencyjności małych i
średnich przedsiębiorstw”. Na realizację projektu przeznaczono 900 000 euro z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota ta pokryje 34,65% kosztów projektu, a tym samym w
znacznym stopniu przyczyni się do zdolności firmy do osiągnięcia celów projektu.
Projekt ma zostać wdrożony do 13 listopada 2018 roku.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
„Padvaiskas ir ko“
Kierownik Procesów Technologicznych
Nerijus Sykas
tel. +370 (622) 65909
e-mail: nerijus@padvaiskas.lt

