
Klaipėdos regiono ekonominės 
specializacijos kryptys:

1. Jūrinė ekonomika
2. Bioekonomika
3. Kūrybinė ir paslaugų ekonomika
4. Pažangi pramonės ekonomika
5. Darnus pakrančių ir jūros turizmas
6. Inovatyvus ekologinis žemės ūkisSusitarimas dėl Specializacijos pagrindo: 

(KEPS2030 + Turizmas + Žemės ūkis)

Regiono savivaldybių rezoliucija 
dėl Klaipėdos regiono ekonominės specializacijos

Pradinė diskusija 
dėl regioninės specializacijos poreikio

Regiono plėtros horizontaliųjų krypčių 
tyrimas ir analizė

2 darbinės sesijos
“Sėkmingas regioninis bendradarbiavimas: vertybiniu 
pagrindu grįsta partnerystė” (2020 01 31 / 03 06)

KEPS2030 peržiūra 
(regioninis kontekstas):
Susitikimai su krypčių koordinatoriais
Priemonių peržiūra ir vertinimas (regiono lygmuo)
Trūkstamų regioninių priemonių papildymas

Klaipėdos regiono specializacijos 
strategijos 2030 viešinimo kampanija

Veiksmų plano struktūros parengimas
Turizmo ir ŽŪ studijos priemonės
KEPS2030 regioninės priemonės
Regiono plėtros horizontaliųjų krypčių priemonės

Regiono identitetas
Bendradarbiavimo vertybinio pagrindo analizė

Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio 
Plėtros Studija

Turizmo ir Žemės ūkio sektorių vertinimas
užsienio ekspertai

Regiono specializacijos krypčių
iniciatyvų sąrašas

KEPS2030 veiksmų plano rengimas

Klaipėdos regiono plėtros 
horizontaliosios kryptys: 

1. Ugdantis regionas - konkurencinga švietimo sistema
2. Gerovės regionas - tvaraus vystymo tikslų lokalizacija
3. Atviras regionas - partneryste grindžiama regiono plėtra
4. Aukštos pridėtinės vertės regionas - žiniomis ir

inovacijomis grįsta plėtra

Regiono ekosistemos bendradarbiavimo 
platformos kūrimas 

Strateginių dokumentų analizė 
tarptautinių ir nacionalinių dokumentų kryptys

Regiono specializacijos
Veiksmų plano rengimas

Tematinių grupių rezultatų apibendrinimas ir 
specializacijos veiksmų plano parengimas 

Veiksmų identifikavimas, 
dirbant tematinėse (krypčių) darbo grupėse

Specializacijos krypčių
moderatorių (ekspertų) atranka

Parengta 
KLAIPĖDOS REGIONO 

SPECIALIZACIJOS STRATEGIJA 2030

Esamos situacijos analizė (atnaujinimas):
A) Regiono plėtros rodiklių ir konkurencingumo analizė
B) Funkcinių regionų galimybių analizė
C) Regiono ekosistemos orkestravimo modelis

Klaipėdos regiono Gebėjimų stiprinimo 
ir kompetencijos kėlimo programa
1) Inspiruojantys seminarai
2) Tematiniai workshop’ai
3) Inovacijų kūrimo stovyklos
4) Pažintiniai vizitai užsienyje Klaipėdos regiono Ekonominės 

specializacijos 2030 veiksmų plano
tvirtinimas savivaldybių tarybose ir RPT

Regiono horizontaliųjų krypčių 

Veiksmų plano rengimas:
1) Moderuojamas darbas tematinėse grupėse
2) Gautos informacijos, medžiagos apibendrinimas
3) Horizontaliųjų krypčių veiksmų plano parengimas

Klaipėdos regiono specializacijos 

Horizontaliųjų krypčių veiksmų 
plano tvirtinimas savivaldybėse ir RPT

etapas
(2017 06/2019 04)1

etapas
(2020 01/07)2

etapas
(2020 07/2021 07)3

Klaipėdos regiono
specializacijos 
strategijos 2030 
rengimo procesas 

https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/Klaip%C4%97dos-regiono-specializacijos-veiksm%C5%B3-plano-karkasas_v1.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/TU-ir-%C5%BD%C5%AA-studija_Santrauka.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/Klaip%C4%97dos-regiono-specializacijos-iniciatyvu-suvestine.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/keps.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/Regiono-specializacijos-kryptys.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/REZOLIUCIJA-d%C4%97l-Klaip%C4%97dos-regiono-ekonomin%C4%97s-specializacijos.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/Klaip%C4%97dos-regiono-pl%C4%97tros-horizontali%C5%B3j%C5%B3-prioritet%C5%B3-analiz%C4%97_AKR.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/04/Darnus-Klaip%C4%97dos-regiono-vystymasis.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/Identiteto-k%C5%ABrybin%C4%97s-dirbtuv%C4%97s.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/Docs.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/ID-dalis.pdf
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2020/05/Regiono-ekosistemos-dalyvi%C5%B3-s%C4%85ra%C5%A1as.pdf

