PATVIRTINTA
asociacijos „Klaipėdos regionas“
2019 m. vasario 12 d. visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. P19 – 2

2018 M.
VEIKLOS ATASKAITA

BENDROJI DALIS
Asociacija „Klaipėdos regionas” (toliau - AKR) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, kurio tikslas – suvienyti Klaipėdos regiono (toliau – KR) savivaldybes siekti naudingiau įgyvendinti
bendrų pastangų reikalaujančius jos narių uždavinius, koordinuoti AKR narių veiklą, atstovauti narių
interesams ir juos ginti, tenkinti viešuosius interesus. AKR įsteigta 2011 m. gruodžio 13 d Klaipėdos
regiono plėtros tarybos. sprendimu. AKR veiklą pradėjo vykdyti nuo 2012 m. birželio mėn. Asociacijos
būstinė – Klaipėda, Šaulių g. 32-5. AKR nariai – 7 Klaipėdos regiono savivaldybės: Klaipėdos miesto
savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Neringos savivaldybė, Palangos
miesto savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė, Šilutės rajono savivaldybė.
Pagrindiniai AKR tikslai:
● Tarptautinių Klaipėdos regiono bendradarbiavimo ryšių su kaimyninių ir kitų šalių regionais plėtojimas,
aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, programose ir / ar tarpregioninio bendradarbiavimo
organizacijų veiklose;
● Bendrų narių pastangų sutelkimas turizmo srityje, siekiant padidinti Klaipėdos regiono turistų skaičių,
formuojant vieningo turistinio regiono įvaizdį ir keliant konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu,
koordinuojant bendras savivaldybių veiklas;
● Finansinių išteklių ir investicijų apjungimas, vykdant narių tikslines programas ir projektus, pagalba
asociacijos nariams sprendžiant aktualius jiems klausimus ir problemas;
● LR Seimui, LR Vyriausybei, Savivaldybių taryboms ir kitoms institucijoms turizmo verslo ir kitų verslų
sąlygų gerinimo, ekonominių, finansinių ir socialinių problemų sprendimų projektų teikimas.
Asociacijos Prezidentas - Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas
Asociacijos darbuotojai:
Vykdančioji direktorė Klaudija Kionies
Nuo 2018 m. vasario mėn. įsteigtas 1 papildomas etatas – komunikacijos ir rinkodaros vadovo /
komunikacijos specialisto. Nuo 2018 m. birželio 1. AKR komunikacijos ir rinkodaros specialiste dirbo
Brigita Adomavičiute, nuo spalio 12 d. Komunikacijos specialisto pareigose dirba Živilė Radytė/
Viso AKR komandą sudarė (3 etatai): vykdančioji direktorė Klaudija Kionies, projektų vadovė Eglė Stonkė,
komunikacijos specialistė Živilė Radytė.

AKR visuotiniai narių susirinkimai:
2018 m. AKR organizavo 7 visuotinius narių susirinkimus (vienas iš jų rašytinės procedūros tvarka), kurie
vyko Klaipėdos miesto savivaldybėje.
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I KRYPTIS. REGIONINIO IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS
Klaipėdos regiono (KR) specializacijos proceso įgyvendinimas
Rezultatai:
•
•
•

2018 m. vasario mėn. parengtas ir patvirtintas 6 KR specializacijos krypčių priemonių planas;
Pasirašyta viešojo pirkimo sutartis su UAB „Civita“ dėl Turizmo ir žemės ūkio studijos parengimo
ir užtikrintas koordinuotas studijos rengimo procesas;
AKR įsijungė į sumanios specializacijos darbines grupes ir kitus pristatymus dėl Klaipėdos
regiono interesų atstovavimo, aktyviai skleisdama informaciją apie vykdomus KR procesus
(pateikti siūlymai dėl transporto ir logistikos krypties).

Vieną iš svarbiausių AKR darbų 2018 m. – kartu su regiono savivaldybėmis parengtas ir Klaipėdos
regiono plėtros taryboje patvirtintas Klaipėdos regiono specializacijos krypčių – jūrinės
ekonomikos, bioekonomikos, pažangios pramonės, kūrybinių industrijų, darnaus pakrančių ir jūrinio
turizmo, ir inovatyvaus žemės ūkio - priemonių ir iniciatyvų planas bei pateiktas LR Vidaus reikalų
ministerijos derinimui.
2018 m. liepos mėn. buvo pasirašyta viešojo pirkimo sutartis su UAB „CIVITTA“ dėl Turizmo ir žemės
ūkio studijos parengimo; AKR koordinavo visą Studijos rengimo procesą tarp paslaugų tiekėjo,
savivaldybių, suinteresuotų grupių ir įtraukinėjo į rengimo procesą, rengė pranešimus spaudai, kartu
dalyvavo susitimuose su savivaldomis. Studijos dalys buvo pristatytos Klaipėdos regiono plėtros
taryboje.
Buvo pasirašytos dvi sutartys su išoriniais studijos ekspertais: turizmo ekspertu, kelionių žurnalistu
Ričardu Grynu (Richard Green, Jungtinė Karalystė), ir Europos Komisijos žemės ūkio ekspertu,
profesoriu Karlheinz Knickel (Vokietija). Atsižvelgiant į užsitęsusį studijos rengimo procesą, nebuvo
galima užtikrinti nuoseklaus ekspertų įsitraukimo, todėl ekspertų rezultatai – įžvalgos ir rekomendacijos
numatyti parengti iki 2019 m. vasario mėn. pabaigos.
AKR tęsdama bendradabiavimą su Klaipėdos mokslo ir technologijų parku (KMTP) 2018 m. sausio
– vasario mėn. suorganizavo 3 susitikimus - sesijas siekiant išgryninti identikuotas KR sumanios
specializacijos (SP) kryptis. Kartu su KR įmonėmis buvo aptartos ir išgrynintos energetikos, transporto
ir logistikos, pramonės 4.0 kryptys ir plėtros problemos.
2018 m. kovo 26 d. AKR kartu su KMTP atstovu pristatė transporto ir logistikos sesijos rezultatus
ES Baltijos jūros strategijos transporto grupės koordinatoriui Algirdui Šakaliui, siekiant išlaikyti šį
prioritetą SP strategijoje.
2018 m. balandžio 12 d. AKR dalyvavo susitikime - pasitarime su LR Seimo valdančiosios
frakcijos seniūnu Ramūnu Karbauskiu bei kitais ministerijų atstovais aptarti suinteresuotųjų LV
ministerijų ir verslo strateginį bendradarbiavimą formuojant Klaipėdos regiono ir viso Vakarų Lietuvos
regiono darnaus vystymosi strategiją. Taip pat nuosekliai dalyvauta kituose susitikimuose dėl inovacijų
ekosistemos (IE) kūrimo. Šiuo metu KR IE yra kuriama Klaipėdos universitete.
Klaipėdos regiono merai, savivaldybių atstovai aktyviai dalyvavo viešuose Lietuvos regioninės
politikos Baltosios knygos projekto svarstymuose, bei Baltosios knygos įgyvendinimo plane. AKR taip
pat pateikė vieną raštą su pastabomis ir siūlymais šio dokumento korekcijai.
AKR kartu su kitais artstovais iš Lietuvos regionų, Investuok Lietuvoje, spalio mėn. dalyvavo
susitikime su Europos Komisijos atstovais dėl regioninės politikos įgyvendinimo. Buvo pasidalinta
problemomis siekiant subalansuotos regioninės plėtros šalyje.

2

AKR dalyvavo Klaipėdos regiono ekonominės strategijos rengimo darbinėse grupėse, bei
strategijos veiksmų plano rengimuose. AKR yra įtraukta į daugiau nei penkias regionines priemones kaip
susijusi arba įgyvendinanti institucija. Visos priemonės perkeltos į 2019 m. AKR veiklos planą.

Kitos regioninės iniciatyvos
AKR prisidėjo prie kasmetinio LR vidaus reikalų ministerijos organizuojamo regionų pavasario
forumo, vykusio kovo 15 d. Palangoje. AKR kartu su Palangos miesto savivaldybe suorganizavo 4
ekskursijas forumo dalyviams ir užsienio delegacijoms po Klaipėdos regioną.

Akimirka iš Pavasario forumo ekskursijos LR ministerijų ir užsienio svečių delegacijai.
Nuotr. AKR archyvas.

Klaipėdos regiono atstovavimas tarptautinėse organizacijose
Rezultatai:
1. Patvirtinta Euroregiono „Baltija“ narių pozicija dėl Pietų Baltijos programos po 2020 m.
tęstinumo.
2. Patvirtintos Euroregiono „Baltija“ iki 2030 m. strateginės kryptys.
3. Klaipėdos regiono tapo stebėjojo teisėmis nariu Pietų Baltijos Parlamentiniame forume
4. Pritraukta tarptautinė BSSSC konferencija į Klaipėdą ir užmegztas aktyvus bendradarbiavimas
su BSSSC platforma.
Klaipėdos regiono atstovavimas Euroregiono „Baltija“ (ERB) organizacijoje
2018 m. buvo ypatingi ERB - organizacija minėjo 20 metų veiklos sukaktį. ERB nuo Lietuvos
pasveikino LR vidaus reikalų viceministras Giedrius Surplys.
Taip pat 2018 m. AKR sėkmingai vykdė ERB sekretoriato Klaipėdos regione funkciją. Pagrindinės
vykdytos veiklos ir rezultatai:
➢
ERB šiuo metu įgyvendina 11 projektų finansuojamų iš įvairių ES fondų, iš kurių 5-iuose
projektuose (Umbrella, Casypot, Interconnect, Baltijos jūros turizmo centras, Pietų Baltijos krantas)
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tiesiogiai dalyvauja AKR. Iš viso ERB yra įsitraukusi į projektus, kurių bendra vertė yra 12,8 mln. eurų, iš
jų ERB lėšos sudaro 285, 9 tūkst. eur. (2017 m- 251,2 tūkst. eur.).
➢
Tarpininkaujant AKR, ERB išreiškė palaikymą Klaipėdos miesto iniciatyvai „Klaipėda –
Europos jaunimo sostinė 2021“ ir papildomai prisidėjo prie kitų tarptautinių organizacijų - Baltijos jūros
valstybių subregionų organizacijos (angl. Baltic sea region subregional co-operation, BSSSC) įtraukimo
į paraišką, pristatydami idėją šių
organizacijų renginiuose. Klaipėdos
regiono jaunimo interesai (kartu su
ERB jaunimo taryba) ir kituose
tarptautiniuose jaunimo renginiuose ir
diskusijose.
➢
Išreikšta
Klaipėdos
regiono pozicija / pasiūlymai dėl ERB
veiklos strategijos atnaujinimo iki
2030.
➢
Patvirtinta ERB 2030
strategija;
➢
Parengta ir patvirtinta
ERB narių pozicijos dokumentas dėl
ES Pietų Baltijos bendradarbiavimo
per sieną programą.

2018 m. ERB metinis forumas – ERB 20 metų veiklai paminėti. Klaipėdos r. meras Vaclovas Dačkauskas dalyvauja
panelinėje diskusijoje apie vietos savivaldos patirtis dalyvaujant tarptautiniuose projektuose

Nuotr. AKR archyvas

ERB prezidentės, Bornholmo savivaldybės vicemerės Anne Thomas, ERB sekretoriato vadovo Sebastian Magier
vizitas Klaipėdoje: susitikimas su ARK prezidentu Vytautu Grubliausku, FORTUM įmonės vadovu Tomu Einikiu.

Nuotr.: AKR achyvas
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Klaipėdos regiono atstovavimas Pietų Baltijos Parlamentiniame forume
2018 m. gegužės 13 – 15 d. AKR delegacija kartu su Klaipėdos rajono meru Vaclovu Dačkausku ir
Klaipėdos mokslo ir technologijų parko plėtros vadovu Andrius atstovavo Klaipėdos regioną ir
pranešimus skaitė Olštyne, Lenkijoje vykusiame 16-ąjame Pietų Baltijos parlamentiniame forume, kurio
pagrindinė diskusijų tema - sumanioji regionų specializacija „Smart specialisations – Smart Regions –
smart region specialisations
and their contribution to and
role in the creation of
dynamic development of the
Southern Baltic Sea".

Klaipėdos regiono delegacija XVI Pietų Baltijos Parlamentiniame forume
Nuotr. Organizatorių archyvas

Klaipėdos apskritis 2006 metais buvo pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos Vakarų
Pomeranijos regionu, tačiau šiame politiniame forume nėra dalyvavusi.
Pietų Baltijos parlamentinis forumas – tai regionų politinė platforma, veikianti Pietų Baltijos jūros
regione nuo 2004 m. Kiekvienais metais yra suformuojama aktuali probleminė regionų tema ir regionų
vardu parengiama rezoliucija skirta ES institucijoms.
2017 m. rugpjūčio 8 d. vykusio AKR visuotinio susirinkimo metu buvo pritarta Klaipėdos regiono
narystei Pietų Baltijos parlamentiniame forume, stebėtojo teisėmis. 2018 m. gegužės 15 d. Klaipėdos
regionas (AKR) tapo oficiali šios platformos dalimi.
2018 m. aktyviau buvo užmegztas bendradarbiavimas su Baltijos jūros valstybių subregionų
organizacija (angl. Baltic sea region subregional co-operation, BSSSC). AKR prezidentas, ERB
viceprezidentas Vytautas Grubliauskas buvo pakviestas dalyvauti Gdanske 2018 m. rugsėjo 10-12 d.
vykusioje metinėje konferencijos „ Solidarity, participation and smart action for a better future”
panelinėje diskusijoje „Solidarity and participation – cities and regions as enablers” kartu su Europos
regionų komiteto viceprezidentu Marku Markulla, Baltijos miestų sąjungos viceprezidente Marie Louise
Rönnmark, BSSSC pirminininku Roger Ryberg.
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ERB viceprezidentas, AKR prezidentas Vytautas Grubliauskas panelinėje BSSSC konferencijos Solidarity,
participation and smart action for a better future” diskusijoje, Gdanskas, Lenkija.
Lenkijos Pamario vaivadijos maršalo pavaduotojas Wieslaw Byczkowski perduoda AKR vykdančiajai
direktorei Klaudijai Kionies BSSSC vėliavą 2019 m. vykstančiai konferencijai Klaipėdoje.
Nuotr.: AKR achyvas

2018 m. AKR narių buvo priimtas sprendimas BSSSC metinę konferenciją organizuoti Klaipėdos
regione. Sutarta, kad prie organizavimo prisidės Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos
universitetas. Numatyta ir patvirtinta konferencijos tematika: „mėlynasis augimas“ Baltijos jūros
pakrančių regionuose.

Klaipėdos regiono žinomumo didinimas kituose tiksliniuose tarptautiniuose renginiuose ir
susitikimuose
2018 m. birželio 4 - 5 d. Taline (Estija) AKR atstovai dalyvavo ES Baltijos jūros regiono strategijos
metiniame forume.
Siekiant palaikyti 2016 m. užmegztus kontaktus, paraleliai dalyvauta Europos periferinių jūros
regionų konferencijoje – Baltijos jūros komisija generalinėje narių asamblėjoje. Su komisijos
vykdančiąja sekretore buvo aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės ir aptartas organizacijos
atstovų vizitas Klaipėdoje 2019 m. rudenį.

2 KRYPTIS. SUBALANSUOTA REGIONO SOCIALINĖ – EKONOMINĖ PLĖTRA
Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo programos įgyvendinimas
Rezultatai:
1. Parengtos informacinės žinutės (4 vnt. anglų ir lietuvių kalbomis) avialinijų WIZZAIR
komunikacijos kanalams įgyvendinant Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo programą
2016-2018 m.;
2. Parengta atnaujinta ir patvirtinta Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir pasiekiamumo ir žinomumo
2019-2021 m. programa, suorganizuotas ir paskelbtas konkursas ir laimėtojas;
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3. Parengtas regiono pristatymas (pozicionavimo) skirtas susitikimams su aviakompanijomis;
4. Suorganizuotas regiono turizmo verslo atstovų susitikimas dėl skrydžių pritraukimo (užmegzti
kontaktai dėl tolimesnio bendradarbiavimo), atlikta turizmo verslo apklausa dėl užsakomųjų
skrydžių poreikio į Vokietiją.
2018 m. birželio mėn. Klaipėdos regiono savivaldybių tarybos patvirtinto AKR parengtą
Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo programą 2019 - 2021 m., ir pasirašė su Klaipėdos
regiono savivaldybių administracijomis jungtinės veiklos sutartis dėl programos finansavimo ir jos
vykdymo bei konkurso paskelbimo. Pagrindiniai šios programos tikslai - Klaipėdos regiono, kaip
patrauklios turizmui ir investicijoms vietovės, įvaizdžio kūrimas ir populiarinimas bei tiesioginių jungčių
tarp Klaipėdos regiono ir tikslinių atvykstamojo turizmo šalių bei tiesioginio užsienio investicijų rinkų,
pasiekiamumo kokybės užtikrinimas. 2018 m. lapkričio pab. buvo paskelbtas laimėtojas WIZZ AIR oro
bendrovė pateikusi rinkodaros pasiūlymą Vokietijos Dortmundo krypties skrydžiui. 2019 m. balandžio
24 d. planuojamas pirmasis skrydis.
Nuolat yra aktyviai ir operatyviai bendradarbiaujama su VĮ „Lietuvos oro uostai“ dėl skrydžių plėtros
bei esamų krypčių išlaikymui sprendžiant aktualias problemas – vienas iš pagrindinių AKR veiklos tikslų
yra. Šis procesas reikalauja nuoseklios turizmo duomenų analizės, identifikuojant potencialias rinkas
ir su jomis dirbant, tam, kad formuoti patrauklų ir konkurencingą regiono paketą, bendradarbiauti su
regiono turizmo verslu. Per 2018 m. suorganizuota daugiau nei 5 susitikimai su Lietuvos oro uostai
atstovais, bei įsitraukusi į rinkodarines - pristatomasias sesijas su avialinijomis.
2018 m. lapkričio mėn. buvo atlikta Klaipėdos regiono turizmo verslo poreikių apklausa dėl
užsakomųjų skrydžių į Vokietiją poreikio, 2018 m. gruodžio mėn. organizuota AKR diskusija su regiono
turizmo verslo atstovais. Tam, kad maršrutai būtų patrauklūs oro bendrovėms, reikalinga užtikrinti
keleivių ir turistų srautą bei drauge prisidėti prie maršrutų populiarumo. Dėl šios priežasties yra itin
svarbus yra įvairus suinteresuotų šalių (tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus) įsitraukimas ir
bendradarbiavimas – tam, kad galėtume „parduoti“ regioną potencialioms ir esamoms oro linijų
bendrovėms. Tuo ruožtu AKR yra parengusi pristatomąjį pranešimą - pristatymą, kuris nuolat
atnaujinamas.
AKR dalyvavimas Klaipėdos regiono turizmo tarybos veikloje
2018 m. AKR, bendradarbiaujant su Klaipėdos regiono turizmo informacijos centrais pristatė Klaipėdos
regioną Klaipėdos jūros šventės turizmo skvere.

Kita vykdyta veikla ir rezultatai regioninio turizmo stiprinimo srityje pagal numatytas plane
priemones:
•
•
•

Buvo parengta projekto paraiška LR Ūkio ministerijos kviertime E-rinkodaros priemonėms
Paraiška buvo nepatvirtinta.
2018 -11- 14/15 Klaipėdos regionas atstovautas Baltijos jūros regiono turizmo forume Rygoje,
Latvijoje.
2018 m. AKR iniciavo Klaipėdos regiono įgyvendinamų tarptautinių turizmo projektų
susitikimus su jų vadovais, su tikslu dalintis informacija ir nedubliuoti turizmo srities iniciatyvų
įtraukiant tuos pačius dalyvius. 2019 m. planuojama tęsti šią iniciatyvą.
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AKR projektinė veikla
Rezultatai: nuo 2017 m. AKR įgyvendina 9 tarptautinius projektus, iš kurių 8 – asocijuotos partnerystės
pagrindu ir 1 – projekto partnerio teisėmis. Iš viso asociacija įsitraukusi į 9 tarptautinių projektų veiklas
ir įgyvendinimą. Detaliau apie AKR projektus žr. į priedą Nr. 1.
Iš Klaipėdos rajono savivaldybės perimtas “Pažink Vakarų krantą“ regiono turizmo
platformos – e. rinkodaros projekto (interneto svetainė www., socialiniai tinklai)
tolimesnis administravimas ir koordinavimas.

Įgyvendinant tarptautinį projektą Baltijos jūros turizmo centras buvo sukurti, pagal danų „design
thinking“ metodiką, 3 unikalūs Klaipėdos regiono turizmo maršrutai: „Antgamtiniai peizažai“,
„Migruojančios kultūros“, „Malonūs nuovargiai“. Maršrutai projekto rėmuose skirti Austrijos ir UK
rinkose (2019 m. bus vykdomos rinkodarinės kampanijos), tačiau AKR iniciatyva maršrutai bus
viešinami ir pristatomi Lietuvoje. Maršrutams parengtos vizualizijos: nuotraukos ir video. Dėl užtrukusių
filmavimo darbų, pilna reklaminė kampanija bus paleista 2019 m. pavasarį.

Daugiau apie Klaipėdos regiono maršrutus intertetinėje svetainėje:
https://balticsea.travel/explore/the-baltic-sea/klaipeda-region
Taip pat AKR aktyviai vykdė vieną svarbiausių projekto veiklų, prisidėjo prie Baltijos jūros
turizmo centro, kaip atskiro vieneto vizijos kūrimo, bendradarbiavo su LR Ūkio ministerija.
Šiuo metu yra parengta interneto svetainė, kurioje pateikiama informacija apie turizmą Baltijos
jūros regione, galimybes prisidėti prie BSTC struktūros kūrimo, bei aktualią informaciją apie fondus ir
naujausią statistiką. Daugiau informacijos: https://bstc.eu/

III KRYPTIS. ASOCIACIJOS ĮVAIZDŽIO IR VEIKLOS INFORMACIJOS SKLAIDA
Rezultatai:
• Parengta AKR internetinės svetainė www.klaipedaregion.lt lietuvių ir anglų k. Informacija
atnaujinama ir teikiama abiejomis kalbomis.
• Parengti 5 pranešimai spaudai.
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•
•

Sukurtos ir administruojamos AKR paskyros „Linkedin“ (komunikacija tik anglų k.) ir Youtube
kanaluose.
+ 100 naujų sekėjų AKR „Facebook“ paskyroje per 2018. Viso: 657 unikalūs puslapio
vartotojai.

Nuolat yra vykdoma komunikacija su regiono savivaldybių administracijų skyriais aktuliais veiklų
įgyvendinimo klausimais.
AKR personalo gebėjimų stiprinimas
Projektų vadovė Eglė Stonkė dalyvavo švedų instituto Baltijos jūros lyderystės programoje regionų
sumaniai specializacijai įgyvendinti (Spalio – gruodžio mėn.) Su parengtu straipsniu apie sumanios
specializacijos svarbą mažiems regionams galima susipažinti čia.
Vykdančioji direktorė Klaudija Kionies dalyvauja asocijuoto AKR projekto „SMART UP BSR“, kuriame
rengiamos sumanios specializacijos darbinės stovyklos ir mokomosi kurti vertės produktus, bei
gaunama naujausia informacija apie SP procesus ES. Daugiau informacijos: https://smartupbsr.eu/lithuania/ . 2018 m. stovyklos vyko Danijoje Orhuso mieste, ir Palangoje.

PRIDEDAMA.
1. AKR projektų sąrašas;
2. Finansinė ir veiklos rezultatų ataskaita už 2018 m.

_______

Parengė:
AKR vykdančioji direktorė
Klaudija Kionies
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