
 „Žaliosios žemės ūkio inovacijos – nuo 

ūkininko iki verslininko“ 
Projekto pavadinimas anglų kalba: „Green Agricultural Innovation - From Farmer to 

Entrepreneur“ (FARMENT) 

 

Projekto paskirtis – skatinti ūkininkų verslumo kompetencijas ir kaimo inovacijas per naują 

mokymo ir tyrimų bendradarbiavimo tinklą tarp Halmstado universiteto Švedijoje, Estijos gyvybės 

mokslų universiteto, Latvijos žemės ūkio universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto 

Lietuvoje. 

Projekto bendrasis tikslas – užtikrinti mokymo patirties ir tarptautinio bendradarbiavimo sklaidos 

tinklą, vykdant magistrantūros studijų programas žemės ūkio verslo srityse. 

Projekto tikslai: 

 Sukurti naują Švedijos universiteto ir trijų Baltijos universitetų tinklą;  

 Keistis mokymo patirtimi ir plėtoti bendradarbiavimą magistrantūros lygiu žemės ūkio verslo 

sektoriuje; 

 Pradėti kurti "Horizontas 2020" programos paraišką (kvietimas H2020-RUR-2016-2017). 

Projekto uždaviniai: 

 Pristatyti ir aptarti mokslinių tyrimų ir mokymo galimybes skirtingose šalyse. 

 Pasidalinti žiniomis apie verslumo ir inovacijų mokymo modulius. 

o Tarptautinės antrosios pakopos studijų programos „Žemės ūkio ir maisto produkcijos 

verslo vadyba” pristatymas (Baltijos šalių universitetai). 

o Antrosios pakopos studijų programos „Žaliosios agro-industrijų inovacijos” 

pristatymas (Halmstado universitetas, Švedija). 

 Naujų, bendrų mokslinių tyrimo paieška ir kūrimas vystant darnias žemės ūkio verslo 

inovacijas. 

 Dalintis projektų partnerių patirtimi vykdant antrosios pakopos jungtinė „Žemės ūkio ir 

maisto produkcijos verslo vadybos“ bei „Žaliosios agro-industrijų inovacijos studijų 

programą, taip pat vystant mokslinius projektus šių programų srityse. 

Laukiami rezultatai - bendradarbiavimas pagerins partnerystės ir inovacijų vystymą švietimo ir 

mokslinių tyrimų srityse, padės geriau atskleisti dabartinius rinkos poreikius ir kliūtis darniam, 

novatoriškam ir konkurencingam žemės ūkio verslo sektoriaus plėtojimui. Planuojamas 

bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje padės tobulinti partnerių mokslinių tyrimų pajėgumus, 

stiprins partnerystės tinklą, mokslinių tyrimų finansavimo galimybes, tuo tarpu plačiajai visuomenei 

bus suteikta žinių apie tai, kaip didinti ūkininkų verslumą ir inovacijas, siekiant didesnių pajamų iš 

žemės ūkio ir kaimo verslo vystymo. 

Tikslinės grupės – studentai, ūkininkai, verslo subjektai, konsultantai, mokslininkai.  

Projekto vykdymo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo mėn. 2018 m. rugpjūčio mėn. 



Projekto vykdytojas – Halmstad universitetas, Švedija. 

Projekto partneriai:  

 Estijos gyvybės mokslų universitetas; 

 Žemės ūkio universitetas, Latvija; 

 Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuva. 

Projekte dalyvaujantys Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai: 

Rengiamos jungtinės, tarptautinės antrosios pakopos studijų programos „Agroo-food business 

management“ darbo grupės vadovas doc. dr. Rimantas Dapkus; darbo grupės nariai doc. dr. Bernardas 

Vaznonis ir dr. Rasa Pakeltienė. 

Finansavimo šaltinis – Baltijos jūros bendradarbiavimo programa, kiti potencialūs finansavimo 

šaltiniai: H2020-RUR-2016-2017, priemonė „RIA Research and Innovation action“. 

 

 


