KR SS priedas Nr. 9

1
1
1

Priemonės pavadinimas

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. Bioekonomikos krypties įgyvendinimo 2021-2024 metų programa

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
1 Skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą ir klasterizaciją
1
1 Klaipėdos regiono
1 Sudaryti potencialių
bioekonomikos tarybos,
Klaipėdos regiono
AKR
2022 m. I ketv.
sudarytos iš vietos valdžios,
bioekonomikos tarybos
verslo, mokslo ir
(toliau - KRBT) dalyvių
nevyriausybinio sektoriaus
sąrašą
2 Suorganizuoti susitikimus
atstovų, įsteigimas ir veiklos
AKR
2022 m. I ketv.
dėl KRBT steigimo
užtikrinimas
3 Parengti pasiūlymą dėl KRBT
sudėties ir veiklos modelio
AKR
2022 m. II ketv.

4 Įsteigti KRBT

5 Parengti KRBT MTEPI
programą
6 Parengti metines KRBT
veiklos ataskaitas

Pagrindinis priemonės rodiklis

AKR

2022 m. II ketv.

KRBT

2022 m. III ketv.

KRBT

2024

AKR (KRPT)

2030

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

Sudarytas dalyvių
sąrašas, vnt.
1

Suorganizuoti
susitikimai, vnt.
Parengtas
pasiūlymas, vnt.

5

1

Priimtas AKR
visuotinio narių
susirinkimo
sprendimas dėl KRBT
įsteigimo, vnt.
Parengta programa,
vnt.
Parengtos metinės
veiklos ataskaitos,
vnt.

Rengiama dalyvaujant potencialiems KRBT
dalyviams.
Veiklos modelis apima informaciją ir dėl
finansavimo poreikio bei dėl KRBT
administravimo

1

1
2

Veiksmų plane
Pasiekti
Bioekonomikos
2021–2025 m.
krypties numatytų
numatytų
Matuojama įgyvendinant 2024-2026 m.
priemonių
priemonių laikotarpio Programą
įgyvendinimo
įgyvendinimo
rezultatų pasiekimas
rezultatai

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu

1

1

2

Pagrindinis priemonės rodiklis

AKR (KRPT)

2022

Pagrindinis priemonės rodiklis

AKR (KRPT)

2030

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis
Parengta Klaipėdos
regiono
bioekonomikos
MTEPI programa,
įtraukiant daugiau
dalininkų ir ekspertų
Parengtos metinės
Klaipėdos regiono
bioekonomikos
tarybos ataskaitos

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

1

10

Klasterių sukūrimas regionui
strategiškai svarbiose
bioekonomikos srityse, t. y.,
agro-maisto, mėlynosios
1 Veiksmo pavadinimas
bioekonomikos ir biogrįstos
pramonės srityse, bei jų veiklos
koordinavimas, sinergijos su LJK
sukūrimas

Veiksmai ties šia priemone bus planuojami
rengiant Krypties įgyvendinimo 2022-2024
m. programą

Bent 20 narių,
įskaitant
užsienio
organizacijas,
iki 2030 m. KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.
pabaigos
(bendras trijų
klasterių narių
skaičius – bent
60)

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėda ID (KMTP,
verslo asocijuotos
struktūros, LJK)

2030

Klasterių narių
skaičius

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėda ID (KMTP,
verslo asocijuotos
struktūros, LJK)

2030

Klasterių narių
projektų skaičius

Bent 9

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

2030

Aktyvių ir
komerciškai
sėkmingų
akvakultūros ir
jūrinių
biotechnologijų
atstovų skaičius
Lietuvos jūriniame
klasteryje

Bent 8

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėda ID (KMTP,
verslo asocijuotos
struktūros, LJK)

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.
1
1

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Iki22030
m. tapti
lyderiaujančiu
bioekonomikos
regionu nacionaliniu
ir Baltijos
makroregiono
lygmeniu
Aktyviai
dalyvauti
bioekonomikos
plėtra užsiimančių
organizacijų
veiklojejūros
ir pozicionuoti
Klaipėdos
regioną kaip bioekonomikos regioną
2
1 Dalyvavimas bioekonomikos
1 Identifikuoti tinklines
Parengtas detalus
plėtra užsiimančių Europos,
bioekonomikos srities
tinklinių
regioninių ir nacionalinių
organizacijas, kurių veikloje
bioekonomikos srities
organizacijų veikloje
dalyvauja Klaipėdos regiono
organizacijų, kurių
AKR
2022 m. I ketv.
organizacijos
veikloje dalyvauja
Klaipėdos regiono
organizacijos,
sąrašas, vnt.
2 Įgyvendinti projektą
"BlueBioClusters Supporting European
Coastal Regions in Their
Transition to a Sustainable
Blue Bioeconomy"

1

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

2

2

AKR/KU JTI

2024 m. IV ketv.

Pagrindinis priemonės rodiklis

AKR (KRPT)

2030

Pagrindinis priemonės rodiklis

AKR (KRPT)

2030

Tarptautinio renginio „Baltic
1 Organizuoti pirmąjį
Bioeconomy Summit“
(bandomąjį) renginį
organizavimas kas dvejus metus

AKR

2022 m. I ketv.

Parengtos
rekomendacijos dėl
mėlynosios
bioekonomikos
plėtros regione bei
šios sektoriaus
monitoringo sistema,
vnt.
Kiekvienais metais
suformuluojamų
dalyvavimo
bioekonomikos
plėtra užsiimančių
organizacijų veikloje
tikslų pasiekimas
Dalyvavimas visų
lygių – Europos,
regioninių ir
nacionalinių –
organizacijų veikloje
Regiono partnerių
grupės subūrimas
renginio
organizavimui, vnt,

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

1

1

Pasiekti
2026–2030 m.
suformuluoti
tikslai

3

1

Šiuo metu Horizon Europe programai
vertinimui pateikta projekto paraiška
(finansavimo intensyvumas - 100 proc.).
Pagrindinis pareiškėjas - SUBMARINER
Network for Blue Growth EEIG. AKR ir KU
JTI dalyvauja kaip partneriai. Detalesni
veiksmo įvykdymo vertinimo rodikliai bus
nurodyti gavus patvirtintimą dėl projekto
finansavimo

2

Veiksmo Nr.

2

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.
1

Tarptautinio renginio „Baltic
1 Organizuoti pirmąjį
Priemonės
pavadinimas
Veiksmas
Bioeconomy
Summit“
(bandomąjį)
renginį
organizavimas kas dvejus metus

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu

KU/AKR

2022 m. IV ketv.

100

KU/AKR

2024 m. IV ketv.

Antrojo renginio
dalyvių skaičius

KU (KMTP)

2030

Renginių skaičius

KU (KMTP)

2030

Renginių dalyvių
skaičius

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis
1

2

3

Virtualios platformos, kurioje
teikiama informacija apie
Klaipėdos regiono bioekonomiką,
sukūrimas ir palaikymas

1 Veiksmo pavadinimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis
1

3

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pirmojo (bandomojo)
renginio dalyvių
skaičus

2 Organizuoti antrąjį renginį

Pagrindinis priemonės rodiklis

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

300

AKR (KRPT)

Skatinti bioekonomikos srities mokslinius tyrimus, inovacijas ir verslo plėtrą

Sieti su kitais jau suplanuotais susijusiais
renginiais regione juos pastiprinant.
Galimybė prisijungti prie 15th European
Forum for Industrial Biotechnology and the
Economy, kuris bus organizuojamas
Vilniuje 2022 m. rudenį
Sieti su kitais jau suplanuotais susijusiais
renginiais regione juos pastiprinant

3
2026 m.
renginys – 600
dalyvių
2028 m.
renginys – 800
dalyvių
2030 m.
renginys –
1000 dalyvių
Priemonės vykdymas bus suplanuotas
įsteigus KRBT (1.1.1. priemonė), kuri
turėtų konkrečiau suformuoti užduotį
platformos sukūrimui.
Siūloma platformą integruoti su esamomis
platformomis (pvz., internetinė svetainė
www.klaipedaregion.lt)

AKR

AKR (KRPT)

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

2023

Virtualios platformos
sukūrimas

2030

Užsiregistravusių ir
bendras lankytojų
skaičius

1

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2021 m.

Platformos
steigėjai
nustato
kasmet

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2022 m.

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.
1

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Iki320301m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Klaipėdos regiono
bioekonomikos akseleratoriaus,
Klaipėdos regiono
apjungiančio regione veikiančių
1 Veiksmo pavadinimas
bioekonomikos
MTEP, inovacijų ir verslo plėtros
taryba
organizacijų kompetencijas,
įsteigimas ir veiklos užtikrinimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

3

2

Inovacinių čekių tipo paramos
bioekonomikos srities Regiono
pažangioms įmonėms, įskaitant
potencialius startuolius, teikimas
1 Veiksmo pavadinimas
(susijusi su II.1.3.1 priemone viena iš Klaipėdos regiono
bioekonomikos akseleratoriaus
veiklų)

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba (KU,
KMTP,Klaipėda ID,
KLEZ, vietos verslo
asocijuotos
struktūros)
Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba (KU,
KMTP,Klaipėda ID,
KLEZ, vietos verslo
asocijuotos
struktūros)

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)
Priemonės vykdymas bus suplanuotas
įsteigus KRBT (1.1.1. priemonė)

2030

Išvystytų inovacinių
projektų skaičius

24-40

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

2030

Moderuotų verslo
subjektų skaičius
(vienas verslo
subjektas gali būti
moderuojamas
kelerius metus)

3-5 verslo
subjektai
kiekvienais
metais

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

Priemonės vykdymas bus suplanuotas
įsteigus KRBT (1.1.1. priemonė)
Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius
(KMTP)

2030

Gautų paraiškų
skaičius (10-15
paraiškų per metus)

80-120

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Klaipėdos regiono
bioekonomikos
Pagrindinis priemonės rodiklis
2030
akseleratorius
(KMTP)

Pagrindinis priemonės rodiklis
1

3

3

Sisteminga bioekonomikos
plėtrai aktualių nacionalinių ir
tarptautinių finansavimo
priemonių stebėsena, galimų
pareiškėjų Regione informavimas
1 Veiksmo pavadinimas
ir konsultavimas dėl paraiškų
teikimo (susijusi su II.1.3.1
priemone - viena iš Klaipėdos
regiono bioekonomikos
akseleratoriaus veiklų)

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius
(KMTP)

2030

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Projektų skaičius
(įskaitant startuolių
įsikūrimą (mažiausiai
5 projektai per
metus))

40

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

Įsteigtų naujų įmonių
skaičius (mažiausiai
1 per metus)

8

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

Priemonės vykdymas bus suplanuotas
įsteigus KRBT (1.1.1. priemonė)

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius
(Regione veikiančios
MTEP (KU JTI),
inovacijų ir verslo
plėtros organizacijos,
asocijuotos verslo
(žvejybos įmonių)
struktūros)

2030

Galimų pareiškėjų
skaičius duomenų
bazėje

Nustato
KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
akseleratoriau
pradžia - 2023 m.
s dalininkai

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius
(Regione veikiančios
MTEP (KU JTI),
Pagrindinis priemonės rodiklis
2030
inovacijų ir verslo
plėtros organizacijos,
asocijuotos verslo
(žvejybos įmonių)
struktūros)

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius
(Regione veikiančios
MTEP (KU JTI),
inovacijų ir verslo
plėtros organizacijos,
asocijuotos verslo
(žvejybos įmonių)
struktūros)

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius
(Regione veikiančios
MTEP (KU JTI),
inovacijų ir verslo
plėtros organizacijos,
asocijuotos verslo
(žvejybos įmonių)
struktūros)

2030

2030

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

Suteiktų konsultacijų
Nustato
KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
dėl paraiškų rengimo akseleratoriau
pradžia - 2023 m.
skaičius
s dalininkai

Pateiktų paraiškų
skaičiaus augimas

Nustatoma
pagal
ankstesnio
laikotarpio
rezultatus

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

Patvirtintų paraiškų
skaičiaus augimas

Nustatoma
pagal
ankstesnio
laikotarpio
rezultatus

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius
(Regione veikiančios
MTEP (KU JTI),
Pagrindinis priemonės rodiklis
2030
inovacijų ir verslo
plėtros organizacijos,
asocijuotos verslo
(žvejybos įmonių)
struktūros)

1

3

4

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius
(Regione veikiančios
MTEP (KU JTI),
inovacijų ir verslo
plėtros organizacijos,
asocijuotos verslo
(žvejybos įmonių)
struktūros)

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius
(Regione veikiančios
MTEP (KU JTI),
inovacijų ir verslo
plėtros organizacijos,
asocijuotos verslo
(žvejybos įmonių)
struktūros)

Industrinės doktorantūros
1 Dalyvaujant verslui ir/ar
studijų regionui strategiškai
viešajam sektoriui parengti
svarbiose bioekonomikos srityse
gaires, skatinančias
rėmimas (susijusi su II.1.3.1
disertacijų rengimą
priemone - viena iš Klaipėdos
Klaipėdos universitete
regiono bioekonomikos
akceleratoriaus veiklų)

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

Pritrauktų projektinių
lėšų augimas

Nustatoma
pagal
ankstesnio
laikotarpio
rezultatus

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

2030

Įgyvendintų projektų,
įskaitant tyrimus,
tvariam
žuvininkystės
sektoriaus vystymui
skaičius

30 (projektų,
pritraukusių
800 tūkst. Eur KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
ES investicijų ir pradžia - 2023 m.
privataus
kapitalo lėšų)

2030

Inicijuotų jūrinių
akvakultūrinių /
biotechnologinių
projektų skaičius

2 (projektai,
pritraukę
KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
500 tūkst. Eur pradžia - 2023 m.
ES investicijų)

Parengtos gairės, vnt.
KU

2022 m. I ketv.

1

Taip pat priemonės vykdymas bus
peržiūrėtas įsteigus KRBT (1.1.1.
priemonė)

4

Priemonės Nr.

Industrinės doktorantūros
studijų regionui strategiškai
svarbiose bioekonomikos srityse
Veiksmo įvykdymo
Priemonės
pavadinimas
Veiksmas
Veiksmo vykdytojas
rėmimas
(susijusi
su II.1.3.1
terminas
priemone - viena iš Klaipėdos
regiono bioekonomikos
veiklų)
Iki 2030 m. akceleratoriaus
tapti lyderiaujančiu
bioekonomikos2regionu
nacionaliniu
Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Dalyvaujant
verslui irir/ar
viešajam sektoriui pritraukti
KU
2024 m. III ketv.
išorės finansavimo lėšas
doktorantūros studijų
finansavimui Klaipėdos
universitete
KU
2024 m. III ketv.

Veiksmo Nr.

3

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

1

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

3

5

Modernaus mėlynosios
1 Parengti Mėlynosios
bioekonomikos kompetencijų
bioekonomikos ilgalaikės
centro išvystymas, įgyvendinant
tyrimų ir plėtros programą
Klaipėdos universiteto Jūros
2 Įgyvendinti KU JTI
tyrimų instituto Žuvininkystės ir
Žuvininkystės ir
akvakultūros laboratorijos
akvakultūros laboratorijos
MTEP veiklų ir infrastruktūros
MTEP programą
plėtros strategiją iki 2030 m.
(KU JTI ŽAL strategiją)
3 Vykdyti KU JTI Žuvininkystės
ir akvakultūros laboratorijos
infrastruktūros plėtrą

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
akseleratorius (KU)

2030

KU JTI

2022 m. II ketv.

KU JTI

2024 m IV ketv.

KU JTI

KU JTI

KU JTI

2024 m. IV ketv.

2024 m. IV ketv.

2024 m. IV ketv.

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis
Pateiktos projektų
paraiškos, vnt.
Įkurtos industrinės
doktorantūros vietos,
doktorantų skaičius
Įkurtos industrinės
doktorantūros vietos
(mažiausiai 2 studijų
vietos per metus),
doktorantų skaičius
Parengta ilgalaikė
strateginė programa,
vnt.
Įgyvendintų
akvakultūros ir (arba)
jūrinių
biotechnologijų
srities tyrimų skaičius
Parengta
laboratorijos plėtros
galimybių studija ir
techninis projektas,
vnt.
Nenaudojamų
laboratorijos patalpų
vietoje įrengta lauko
stotis, vnt.: įsigyti
rangos darbai
Sukurta mokymų
infrastruktūros
kompleksas: klasės,
eksperimentinės
sistemos,
laboratorinė įranga,
vnt.

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

2

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)
Su sąlyga, jei bus paskelbti išorės
finansavimo programų kvietimai

4

16

1

5

1

1

Veiksmas tęstinis.
Veiksmo įgyvendinimo pabaiga - 2026 m.
Įkurta jūros tyrimų lauko stotis.

Klaipėdos metodinio STEAM centro
mėlynosios bioekonomikos mokymų
infrastruktūros sukūrimas
1

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos4regionu
Rengti nacionaliniu
mėlynosios ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
bioekonomikos specialistus
KU JTI

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

1
1

4
4

KU

KU

2024 m. IV ketv.

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis
Parengtų specialistų,
regione vystysiančių
mėlynąją
bioekonomiką,
skaičius

10

Bakalauro ar magistro studijų absolventų,
įsidarbinusių mėlynosios bioekonomikos
privačiame ar viešajame sektoriuje,
skaičius. Taip pat sektoriuje įsidarbinantys
išorės specialistai, kuriems suteikiamos
kompetencijos ir žinios specialių mokymų
metu (vasaros stovyklos, kursai, stažuotės
ir pan.)

2030

2030

Įgyvendintų
15
akvakultūros ir
(pritraukusių
(arba) jūrinių
3 mln. Eur ES
biotechnologijų
investicijų)
srities tyrimų skaičius

35

Pagal KU JTI
ŽAL strategiją

Pagrindinis priemonės rodiklis

KU

2030

Pagrindinis priemonės rodiklis

KU

2030

Kiti KU JTI ŽAL
strategijoje apibrėžti
rodikliai

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

Modernizuota
Klaipėdos
universiteto Jūros
tyrimų instituto
Žuvininkystės ir
akvakultūros
laboratorija

Parengtų specialistų,
regione vystysiančių
mėlynąją
bioekonomiką,
skaičius

Skatinti žiedinės bioekonomikos plėtrą
1 Industrinės simbiozės vystymo
Klaipėdos regione galimybių
1 Veiksmo pavadinimas
studijos atlikimas

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pagal KU JTI
ŽAL strategiją

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba
Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba

Priemonės vykdymas bus suplanuotas
įsteigus KRBT (1.1.1. priemonė)

2022

Atlikta galimybių
studija

1

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2021 m.

1
1

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.
1

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Iki420302m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Industrinės simbiozės
Klaipėdos regiono
kompetencijų centro įsteigimas 1 Veiksmo pavadinimas
bioekonomikos
ir veiklos užtikrinimas
taryba/AKR

5
5

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba/AKR (KU,
Pagrindinis priemonės rodiklis
2030
KMTP, Klaipėda ID,
KLEZ, vietos verslo
asocijuotos
struktūros)
Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba/AKR (KU,
Pagrindinis priemonės rodiklis
2030
KMTP, Klaipėda ID,
KLEZ, vietos verslo
asocijuotos
struktūros)
Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba/AKR (KU,
Pagrindinis priemonės rodiklis
KMTP, Klaipėda ID,
2030
KLEZ, vietos verslo
asocijuotos
struktūros)
Skatinti tvarų regiono biomasės išteklių panaudojimą ir iš jų pagamintų produktų realizavimą vietos rinkoje
1 Vietos ūkininkų, žuvininkystės ir 1 Parengti vietos ūkininkų,
akvakultūros įmonių interesų
žuvininkystės ir akvakultūros
bei poreikių, susijusių su
įmonių interesų bei
ekologine gamyba, vykdomos
poreikių, susijusių su
veiklos diversifikavimu ir AEI
ekologine gamyba,
gamyba, tyrimo atlikimas ir
vykdomos veiklos
2022 m. I ketv.
rekomendacijų, apibrėžiančių
diversifikavimu ir AEI
galimus šių sričių vystymo
gamyba, tyrimo atlikimas ir
AKR
regione sprendimus,
rekomendacijų,
parengimas

apibrėžiančių galimus šių
sričių vystymo regione
sprendimus, parengimas

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)
Priemonės vykdymas bus suplanuotas
įsteigus KRBT (1.1.1. priemonė)

Išvystytų industrinės
simbiozės projektų
skaičius

5

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

Pritrauktos
investicijos

Bent 100 mln. KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
eurų
pradžia - 2023 m.

Perdirbtų ir
panaudotų
biologiškai skaidžių
atliekų dalis (KRATC,
regiono įmonių
apklausos
duomenys)

Nustatoma
pagal atliktos KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
studijos
pradžia - 2023 m.
rezultatus

Pasirašyta paslaugų
teikimo sutartis, vnt.

1

Prioritetinė priemonė - svarbi tinkamam
pasirengimui įgyvendinti 1.5.4. priemonę
bei Jūrinės ekonomikos krypties I.1.4.2.
priemonę.
Siūloma finansuoti savivaldybių biudžeto
lėšomis. Preliminarus lėšų poreikis - ~ 50
tūkst. Eur.
Tikslingas išorės finansavimo pritraukimas,
jei bus paskelbti susijusių išorės
finansavimo programų kvietimai. Rizika priemonės įgyvendinimas nusikeltų apie 3
metus.
Planuojama į vieno projekto paraišką
traukti 1.5.1., iš dalies 1.5.2., iš dalies
1.5.4., 1.5.5. (i) ir 1.5.5. (ii) priemonėse

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

vykdomos veiklos
diversifikavimu ir AEI
gamyba, tyrimo atlikimas ir
AKR
Veiksmo įvykdymo Veiksmo įvykdymo
rekomendacijų,
Veiksmas
Veiksmo vykdytojas
terminas
vertinimo rodiklis
apibrėžiančių galimus šių
sričių vystymo regione
sprendimus, parengimas
Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Atliktas tyrimas ir
parengtos
2022 m. III ketv. rekomendacijos, vnt.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

gamyba, tyrimo atlikimas ir
rekomendacijų, apibrėžiančių
galimus šių sričių vystymo
regione
sprendimus,
Priemonės
pavadinimas
parengimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

5

2

Ekologinės gamybos metodus
taikančių, diversifikuotų ir AEI
generuojančių ūkių bei
žuvininkystės ir akvakultūros
įmonių skatinimo programos
įgyvendinimas (organizuojami
seminarai ūkininkams,
žuvininkystės ir akvakultūros
įmonėms ir kitų aktualių sričių
verslininkams (iš maisto
pramonės, energetikos
sektoriaus, kt.) sprendimų,
nustatytų įgyvendinant II.1.5.1
priemonę, pristatymui ir
aptarimui, galimų
bendradarbiavimo iniciatyvų
apibrėžimui)

AKR, Klaipėdos
regiono savivaldybės
(regione veikiančios
MTEP, inovacijų ir
verslo plėtros
organizacijos,
asocijuotos verslo
struktūros)

2022

Atliktas tyrimas ir
parengtos
rekomendacijos

lėšomis. Preliminarus lėšų poreikis - ~ 50
tūkst. Eur.
Planuojama Tikslingas išorės finansavimo pritraukimas,
Pastabos (informacija apie
pasiekti
jei buspriemonės/veiksmų
paskelbti susijusių išorės
vykdymo
rodiklio
finansavimo
kvietimai.
Rizika finansavimą,programų
kita papildoma
informacija)
reikšmė
priemonės įgyvendinimas nusikeltų apie 3
metus.
Planuojama į vieno projekto paraišką
traukti 1.5.1., iš dalies 1.5.2., iš dalies
1
1.5.4., 1.5.5. (i) ir 1.5.5. (ii) priemonėse
numatytų dokumentų parengimą ir veiklų
įvykdymą

1

Priemonės veiksmai bus suplanuoti
pradėjus įgyvendinti 1.5.2. priemonę

1 Veiksmo pavadinimas

Pagrindinis priemonės rodiklis

Savivaldybės

Savivaldybės
(regione veikiančios
MTEP, inovacijų ir
verslo plėtros
organizacijos,
asocijuotos verslo
struktūros)

2027

Ekologinių ūkių dalis
(pagal ūkininkų
skaičių ir naudojamų
žemės ūkio
naudmenų plotą),
proc. (VšĮ „Ekoagros“
duomenys)

Bent 25

KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
pradžia - 2023 m.

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Savivaldybės
(regione veikiančios
MTEP, inovacijų ir
Pagrindinis priemonės rodiklis
verslo plėtros
2027
organizacijos,
asocijuotos verslo
struktūros)

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

5

3

Platesnis žaliųjų viešųjų pirkimų 1 Užtikrinti, kad Klaipėdos
kriterijų taikymas vykdant
regiono savivaldybių
savivaldybių, jų įstaigų ir įmonių
vykdomi pirkimai atitiktų
viešuosius pirkimus
nacionaliniuose teisės
aktuose numatytus rodiklius
dėl platesnio žaliųjų pirkimų
kriterijų taikymo

Savivaldybės
(regione veikiančios
MTEP, inovacijų ir
verslo plėtros
organizacijos,
asocijuotos verslo
struktūros)

2027

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

2022 m. IV ketv.

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

Vietos ūkininkų,
žuvininkystės ir
akvakultūros įmonių
ir (arba) jų partnerių
įgyvendintų AEI
gamybos projektų
skaičius

Nustatoma
pagal atlikto KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
tyrimo
pradžia - 2023 m.
rezultatus

Vietinę žuvininkystės
ir akvakultūros
produkciją
perdirbančių įmonių
dalis (pagal įmonių
skaičių ir
panaudojamos
produkcijos kiekį)

Nustatoma
pagal atlikto KRSS2030 nurodyta rodiklio pasiekimo
tyrimo
pradžia - 2023 m.
rezultatus

Bendra visų žaliųjų
pirkimų dalis, proc.
(pagal vertę nuo visų
viešųjų pirkimų)

Savivaldybės

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Veiksmas tęstinis.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimą
Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d.
nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų
Ne mažiau kaip pirkimų įgyvendinimo programos
50 proc.
patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų
pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/412980b0d2b311e
ba2bad9a0748ee64d), išskyrus teisės
aktuose nustatytas išimtis

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu

Savivaldybės

2 Pakelti Klaipėdos regiono
viešojo sektoriaus
darbuotojų kompetenciją
žaliųjų pirkimų vykdymo
srityje

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

5

4

Trumpųjų maisto tiekimo
grandinių kūrimas organizuojant
maitinimo paslaugas Klaipėdos
regiono viešosiose įstaigose
1
(mokyklose, ligoninėse, kt.)

Didinti įvairių Klaipėdos
regiono gyventojų grupių
švietimas ir informavimas
apie trumpųjų maisto
tiekimo grandinių kūrimo
teikiamas galimybes bei
naudą

Savivaldybės

Savivaldybės

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Bendra visų žaliųjų
pirkimų dalis, proc.
(pagal vertę nuo visų
viešųjų pirkimų)

2023 m. IV ketv.

2023 m. IV ketv.

2030

100

Darbuotojų,
dalyvavusių
mokymuose, skaičius

2024 m. IV ketv.

Veiksmas tęstinis.
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimą
Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d.
nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų
pirkimų įgyvendinimo programos
patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų
pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/412980b0d2b311e
ba2bad9a0748ee64d), išskyrus teisės
aktuose nustatytas išimtis

350

Žaliųjų viešųjų
pirkimų, skaičiuojant
pagal apibrėžtų
prekių, paslaugų ir
darbų viešųjų
Ne mažiau nei
pirkimų skaičių ir
50
pagal vertę, kuriems
taikytini aplinkos
apsaugos kriterijai,
dalis, proc.
Pateikta projekto
paraiška, vnt.

Savivaldybės (AKR)

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

1

Tikslinga pritraukti išorės finansavimą, jei
bus paskelbti susijusių išorės finansavimo
programų kvietimai.
Planuojama į vieno projekto paraišką
traukti 1.5.1., iš dalies 1.5.2., iš dalies
1.5.4., 1.5.5. (i) ir 1.5.5. (ii) priemonėse
numatytų dokumentų parengimą ir veiklų
įvykdymą

Veiksmo Nr.

Priemonės Nr.

Uždavinio Nr.

Tikslo Nr.

grandinių kūrimas organizuojant
maitinimo paslaugas Klaipėdos
regiono viešosiose įstaigose
(mokyklose, ligoninėse, kt.)
Priemonės pavadinimas

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Įkurti maisto logistikos
2
Savivaldybės
2024 m. IV ketv.
centrą Klaipėdos regione

Organizuojant maitinimo
paslaugas švietimo įstaigose
3
įsigyti vietos žvejų įmonių
produkcijos

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

Pagrindinis priemonės rodiklis

1

5

5(i) Gyventojų švietimas apie
bioekonomiką (gyventojų
informavimo kampanijos
organizavimas kiekvienais
metais)

1 Pritraukti išorės finansavimo
lėšas gyventojų švietimui
apie bioekonomiką

Palangos miesto
savivaldybė

2024 m. IV ketv.

Palangos miesto
savivaldybė

2024 m. IV ketv.

Savivaldybės

Savivaldybės

Savivaldybės

Savivaldybės (AKR)

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis
Įkurtas maisto
logistikos centras,
vnt.
Švietimo įstaigos,
perkančios
produkciją iš vietos
žvejų įmonių, proc.
Viešuosiuose
pirkimuose
dalyvaujančios vietos
žvejų įmonės,
skaičius

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė
1

20

4

2030

Atitinkamus kriterijus
taikančių viešųjų
įstaigų skaičius

Siektina
reikšmė
nustatoma
savivaldybių

2030

Pirkimų, kuriuose
taikyti atitinkami
kriterijai, dalis nuo
visų ūkininkams,
žuvininkystės ir
akvakultūros
įmonėms aktualių
pirkimų, skaičiuojant
pagal pirkimų skaičių
ir pagal vertę

Siektina
reikšmė
nustatoma
savivaldybių

2030

Pirkimuose
dalyvaujančių vietos
ūkininkų,
žuvininkystės ir
akvakultūros įmonių
skaičius

Siektina
reikšmė
nustatoma
savivaldybių

2024 m. IV ketv.

Pateikta projekto
paraiška, vnt.

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

1

Tikslinga pritraukti išorės finansavimą.
Planuojama į vieno projekto paraišką
traukti 1.5.1., iš dalies 1.5.2., iš dalies
1.5.4., 1.5.5. (i) ir 1.5.5. (ii) priemonėse
numatytų dokumentų parengimą ir veiklų
įvykdymą

5

5(i)

Tikslo Nr.

Uždavinio Nr.

Priemonės Nr.

Priemonės pavadinimas

Veiksmo Nr.

1

Veiksmas

Veiksmo vykdytojas

Veiksmo įvykdymo
terminas

Iki 2030 m. tapti lyderiaujančiu bioekonomikos regionu nacionaliniu ir Baltijos jūros makroregiono lygmeniu
Pagrindinis priemonės rodiklis
1

5

5(ii) Gyventojų švietimas apie
bioekonomiką (specialios
neformaliojo švietimo
programos mokiniams
parengimas ir įgyvendinimas)

1 Pritraukti išorės finansavimo
lėšas gyventojų (mokinių)
švietimui apie bioekonomiką

Savivaldybės (AKR)

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba/Savivaldybės
/AKR

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba
(savivaldybės)

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba
(savivaldybės)

Pagrindinis priemonės rodiklis

Klaipėdos regiono
bioekonomikos
taryba
(savivaldybės)

2030

2024 m. IV ketv.

2021

2022

2022

Veiksmo įvykdymo
vertinimo rodiklis

Planuojama
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Renginių (ar renginių
ciklai) skaičius
(kasmet po vieną)

9

Pateikta projekto
paraiška, vnt.

Parengta speciali
neformaliojo
švietimo programa
mokiniams
Programą
įgyvendinančių
mokyklų ir
neformaliojo
švietimo įstaigų
skaičius
Programą
išklausiusių mokinių
skaičius

1

1

Siektina
reikšmė
nustatoma
savivaldybių
Siektina
reikšmė
nustatoma
savivaldybių

Pastabos (informacija apie
priemonės/veiksmų vykdymo
finansavimą, kita papildoma informacija)

Tikslinga pritraukti išorės finansavimą.
Planuojama į vieno projekto paraišką
traukti 1.5.1., iš dalies 1.5.2., iš dalies
1.5.4., 1.5.5. (i) ir 1.5.5. (ii) priemonėse
numatytų dokumentų parengimą ir veiklų
įvykdymą
Siūloma traukti į KRPP

