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Diskutuoti apie specializacijos svarbq ir poreiki Klaipedos regiono savivaldybes pradejo dar
2017 m. pradzioje, kai vis4 septyni4 regiono savivaldybi4 atstovai susitare vienyti jegas ir finan
sinius isteklius regiono ekonomines pletros krypci4 identifikavimui. 2017 m. pa ba igoje Klaipe
dos regiono pletros taryboje buvo patvirtina Klaipedos regiono - melynojo augimo regiono vizija:

"lntegralus ir išmanus pajūrio regionas, tvaraus ekonominio
augimo, inovacijų, kultūros ir turizmo centras, kuriame
kokybiška aplinka kurybiškam ir bendruomeniškam žmogui
gyventi"

Siai vizijai igyvendinti buvo isskirtos 6potencialios specializacijos kryptys:
1) Jūros ekonomika
2) Bioekonomika
3) Pažangi pramonė
4) Kūrybinė ir paslaugų ekonomika
5) Darnus pakrančių ir jūros turizmas
6) lnovatyvus ekologinis žemės ūkis
lsskirtos 6potencialios regiono specializacijos kryptys buvo gautos prie tuo metu rengiamos
Klaipedos miesto ekonomines pletros strategijos krypci4 prijungus regiono savivaldybems svar
bias turizmo ir zemes 0kio kryptis. Siekiant isanalizuoti prie miesto strategijos prijungtas re
gionines krytis, buvo pa rengta Klaipedos regiono turizmo ir zemes 0kio pletros studija, apimanti
sektori4 prioritetini4 krypci4 identifikavimq, j4 konkurencingumo ir pletros, koreliacijos su kitais
regione esanciais ekonomikos sektoriais, proverzio galimybi4 analiz�.
Studijos rengimo proceso metu tiek proceso dalyviai, tiek ir studijos rengejai pastebejo, kad
siekiant sekmingos ir tvarios regiono pletros ir augimo, apie regiono specializacijq ir pletrq
neisvengiamai reikia kalbeti platesniame kontekste ir ji planuoti kaip visapusiskq ir integral4 re
giono ekonomines pletros ir socialines geroves augimo modeli.
Todėl antruoju specializacijos etapu regioniniu lygmenu analizavome ir gryninome
specializacijos horizontaliuosius prioritetus – švietimo plėtros galimybes, ne technologinių
inovacijų svarbą, darnaus vystymosi tikslų adaptaciją regione. Taip pat nagrinėjome ir regiono
identitetą, kuris įvardijo atsakymas į klausimas – kas yra Klaipėdos regionas? Kodėl svarbu dirbti
kartu? Kokios vertybės mus jungia? Kas yra regiono partnerystės pagrindas ir t.t. Taip šio etapo
metu išryškėjo poreikis burti ir vienyti regiono bendruomenę – burti regioninę ekosistemą ir
bendradarbiavimo platformas.
Šiuo metu pradėjome trečiąjį - paskutinįjį - etapą, kurio metu bus kalbama apie konkrečias
priemones ir veiksmus specializacijos krypčių įgyvendinimui bei, reaguojant į nacionalinių
dokumentų atnaujintas nuostatas (LR Bendrojo plano sprendinius, regioninės plėtros įstatymo
naujovės), analizuosime Klaipėdos regiono galimybes formuoti funkcinius regionus su
kaimyniniais regionais Lietuvoje ir Latvijoje.
Planuojama, kad Klaipedos regiono specializacijos strategija iki 2030 m. bus parengta iki 2020
m. pabaigos bei taps integralia Klaipedos regiono pletros piano 2021-2027 m. dalimi.

