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Kodėl reikia skatinti moterų lyderystę?

Eurostat duomenimis, 2019 m. moterys užėmė tik 

28 proc. vadovaujančių pozicijų Europos Sąjungos 

žemės ūkio sektoriuje.

2020 m. startuoliai, įsteigti tik vyrų, 

Centrinėje ir Rytų Europoje pritraukė 94,2 

proc. investicijų*;

4,8 proc. investicijų pritraukė startuoliai, 

kurių steigėjai buvo vyrai ir moterys kartu;

Tik 1 proc.- startuoliai, kurie buvo įsteigti 

moterų. 

Europos žemės ūkio sektoriuje daugiausia dirba 

vyresni asmenys– tik 4.2% moterų, dirbančių žemės 

ūkio sektoriuje yra iki 35 metų amžiaus. 42%

moterų – vyresnės nei 65 metai.

*VC Funding in CEE Report, 2020
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EWA - Empowering Women inAgrifood
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Programa „EWA“ Lietuvoje vyksta pirmą 

kartą. Jos tikslas – paskatinti moterų 

įsitraukimą į verslo kūrimą bei atskleisti jų 

potencialą būti ateitį keičiančių sprendimų 

inovatorėmis.
Programa skirta moterims, turinčioms verslo 

idėją ar ne vėliau nei prieš dvejus metus 

pradėjusioms vystyti startuolį, kuris gali 

teigiamai paveikti maisto sistemą, pagerinti 

žmonių gyvenimo kokybę ar prisidėti prie 

tvaresnio ir efektyvesnio mūsų planetos 

resursų naudojimo.



Programos privalumai

EWA programa siekiama suteikti saugią erdvę moterims, kurioje jos galėtų plėtoti savo 

verslumo įgūdžius žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuose, kuriuose dominuoja vyrai. 

Penki mėnesiai darbo su mentoriais, mokymų, seminarų ir konsultacijų.
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Nugalėtoja bus apdovanota 10 000 

EUR, o antrosios vietos laimėtoja –

5 000 EUR piniginiu prizu. 

Tarptautinė komisija geriausias 

dalyves išrinks atsižvelgdama į 

pristatomo startuolio idėją bei per 

programos laikotarpį pasiektą 

progresą.



Vystomos idėjos
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Funkcinis gėrimas, paremtas augalų aktyviosiomis savybėmis

Senėjimą stabdantis antioksidacinis gėrimas su 

polifenoliais.

Pagrindinė veiklioji medžiaga išgaunama ir 

koncentruojama iš augalų polifenolių. Šios 

veikliosios medžiagos apsaugotos specialiame 

kamštelyje ir sumaišomos su šarminiu vandeniu 

prieš vartojimą. Taip išlaikomas veikliųjų medžiagų 

aktyvumas ir stiprus antioksidacinis bei 

priešuždegiminis funkcionalumas.

Natūralus ir efektyvus antioksidantinis gėrimas 

padės gauti labai svarbių žmogui polifenolių, kurių 

ypač trūksta šaltojo sezono metu. 

Polifenoliai yra stiprūs antioksidantai, užtikrinantys 

jaunystę ir dabar bus prieinami kasdieniniame 

funkciniame gėrime.
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Natūralaus sultinio gamybos technologija

Technologija, pagal kurią gaminamas maksimaliai 

koncentruotas natūralus sultinys, turintis 

didžiausią maistinę vertę, vėliau saugiai ir 

ekologiškai paverčiant jį miltelių pavidalu, kuris 

leidžia išsaugoti visas maistines vertes, išlaikant 

originalų skonį. 

Gamybai naudojamos gyvūninės kilmės atliekos, 

taip užtikrinant tvarumą

Nors rinkoje yra daug baltymų kolageno papildų, 

tyrimai rodo, kad geriausiai įsisavinami natūralūs 

funkciniai maisto produktai. Tačiau dėl ribotos 

prieigos prie žaliavų, ilgo ir sudėtingo gamybos 

proceso natūralus sultinys žmonių mityboje yra 

labai retas.
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Virtuali lysvė

Platforma, kuri apjungia skirtingus 

tiekėjus, agroproduktų augintojus ir 

pirkėjus Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

Platformos unikalumas - "virtualios" 

lysvės nuoma tarpininkaujant platformai 

tarp ūkininko ir kliento.
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Mažoji plūdena – baltymų šaltinis

Mažoji plūdena (lot. Lemna minor L.) -

alternatyvus baltymų šaltinis, gyvūninės 

kilmės baltymų suvartojimui mažinti. 

Baltymų dalis šiame augale svyruoja nuo 

20-45%, priklausomai nuo auginimo 

sąlygų. 

Produkto pagrindinis išskirtinumas būtų 

augalinės kilmės ir tvariai užaugintas 

baltymų šaltinis. 

2021-08-30 9



Papildai iš dilgėlių

Lietuvoje viena iš naudingiausių augalų yra 

dilgėlė, kurioje pilna mineralų, vitaminų, 

amino rūgščių, pigmentų, polifenolių ir t.t. 

Ją auginant nereikia papildomų gamtinių 

resursų, trašų ar cheminių preparatų, -

atvirkščiai, ji normalizuoja azoto 

perpildytas dirvas.

Maisto papildai iš dilgėlių įvairiomis 

formomis (nuo sriubų iki dilgėlių miltelių), 

stabilizuotas dilgėlių ekstraktas, kuris gali 

būti pagrindas geležies ir seratonino

gamybą skatinančių papildų gamyboje.
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Ožkų inovacijų centras

Ožkininkystės ateitis turi būti siejamas su 

šiuolaikišku ūkių valdymu, skiriant didelį dėmesį 

gyvulių genetikai, šėrimui, laikymo sąlygoms. 

Daugeliui ožkų augintojų yra sunku suprasti, į 

kurias technologijas investuoti, kaip pasirinkti 

ožkų veisles ir kaip atrinkti tolimesniam veisimu, 

kaip pasirinkti ožkų pašarus, kad gyvūnai būtų 

sveiki ir gaunama produkcija būtų kokybiška. 

Pažangus ožkininkystės centro sukūrimas gali 

atverti naujas galimybes smulkiems ožkų 

augintojams ir prisidėti prie puikios ir 

pilnavertės produkcijos sukūrimo.
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Augalinė mėsos alternatyva

Mėsą atstojantis produktas, kuris yra sveikas, 

skanus, aukštos maistinės vertės ir įprastos 

mėsai tekstūros.

Natūrali augalinės kilmės mėsos alternatyva, 

pagaminta iš kviečių baltymo. 

Seitanas mityboje pradėtas naudoti Kinijoje, 

Japonijoje ir kitose Pietryčių Azijos šalyse dar 6 –

ame amžuje. 

Seitano savybės leidžia sukurti skaidulų tekstūros 

gaminius, jis neturi savo poskonio, todėl 

derinant įvairius prieskonius ir kitus ingridientus

galima pagaminti plataus asortimento mėsos 

pakaitalus.

2021-08-30 12



Programa buvo sukurta tam, kad padėtų įveikti esamus iššūkius bei paskatintų didesnę 

moterų iniciatyvą imtis lyderystės ir pasiūlyti rinkai pažangius sprendimus.

Moterų drąsa ir lyderystė kurti pažangius sprendimus jau šiandien yra neatsiejama 

žemės ūkio ir maisto sektoriaus kokybinio šuolio priežastis.
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VšĮ Lietuvos inovacijų centras

Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius

Tel.: +370 5 235 61 16   Faks.: +370 5 213 27 81

lic@lic.lt

Ačiū už dėmesį
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