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ASOCIACIJOS “KLAIPĖDOS REGIONAS”
VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M.

2022-2023 m. veiklų tikslas:
KLAIPĖDOS REGIONO SPECIALIZACIJOS STRATEGIJOS IKI 2030 m. (toliau - KRSS)
ĮGYVENDINIMAS
1 uždavinys: Jūrinės ekonomikos krypties priemonių įgyvendinimas
Priemonė

Veiksmai

1.1. Jūrinės ekonomikos
kaip nacionalinio
prioriteto ir prioritetinės
Klaipėdos regiono
ekonominės plėtros
srities įtvirtinimas

1.1.1. Įvertinti KRSS
Jūrinės ekonomikos
krypties ir Lietuvos
sumanios specializacijos
prioritetų atitiktį

Planuojamos veiklos / rezultatai
(įgyvendinimo laikotarpis)

- Išanalizuoti atnaujintos Lietuvos
sumanios specializacijos strategijos
prioritetai, įvertintas jų atitikmuo
KRSS, regiono plėtros tikslams;

Reikalingi resursai

AKR biudžeto
lėšos / DU

Susijusios institucijos,
partneriai

KU;
KMTP;
KRSS jūrinės
ekonomikos DG

- Sudaryta derybinė ekspertinė grupė
atitikčiai įvertinti ir išvadoms
nacionalinėms institucijoms pateikti;
- Grupės parengtos išvados pateiktos
nacionalinėms institucijoms.

1.2. Investicijų į žaliąjį
jūrinį transportą
skatinimas

1.1.2. Surinkti informaciją
apie išorės finansavimo
galimybes jūrinio
sektoriaus pramonės
kaitos skatinimui bei
iškomunikuoti ją regione
1.2.1. Parengti siūlymą
nacionalinėms
institucijoms dėl žaliųjų
technologijų jūriniame
sektoriuje finansavimo

- Surinkta ir vienoje vietoje regiono
partneriams viešai prieinama
informacija apie galimus išorinio
finansavimo šaltinius

AKR biudžeto
lėšos / DU

- Sudaryta ekspertinė grupė siūlymų
rengimui;

AKR biudžeto
lėšos / DU

- Parengtas ir pateiktas siūlymas
nacionalinėms institucijoms
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LJK lėšos

Lietuvos jūrinis klasteris
(LJK)

1.3. Tvaraus
žuvininkystės
sektoriaus
subalansavimas ir
išvystymas ilgalaikiu
periodu

svarbos, dėl inovatyvių
pirkimų skatinimo
jūriniame sektoriuje, dėl
Lietuvos laivų statybos
ir remonto sektorius
transformacijos bei dėl
sektoriaus skatinimo
įgyvendinant MTEP
projektus
1.3.1. Suformuluoti
vieningą Klaipėdos
regiono poziciją
žuvininkystės valdymo
politikos klausimais

- Suburta suinteresuotųjų šalių darbo
grupė;

AKR biudžeto
lėšos / DU

- Suorganizuotos suinteresuotųjų
šalių apvaliojo stalo diskusijos tvaraus
žuvininkystės sektoriaus vystymui;

Suinteresuotųjų šalių
darbo grupė;
KU Jūrinių tyrimų
institutas

- Parengta bendra suinteresuotųjų
šalių apvaliojo stalo rezoliucija tvaraus
žuvininkystės sektoriaus vystymui;
- Suorganizuoti susitikimai su ŽŪM
atstovais ir ekspertais diskusijai apie
Klaipėdos regiono žuvininkystės
kryptį, poreikius ir pan.;
- Parengti ir nacionalinės valdžios
institucijoms pateikti pasiūlymai dėl
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2021-2027 metų programos
įgyvendinimo.

2 uždavinys: Bioekonomikos krypties priemonių įgyvendinimas
2.1. Skatinti
tarpsektorinį
bendradarbiavimą ir
klasterizacija

2.1.1. Klaipėdos regiono
bioekonomikos tarybos
(KRBT), sudarytos iš
vietos valdžios, verslo,
mokslo ir
nevyriausybinio
sektoriaus atstovų,

- Suorganizuoti susitikimai su
potencialiais dalyviais;
- Parengtas siūlymas dėl KRBT
sudėties ir veiklos modelio;
- Priimtas AKR visuotinio narių
susirinkimo sprendimas dėl KRBT
įsteigimo;
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ES lėšos
AKR biudžeto
lėšos / DU
Tikslinės
savivaldybių lėšos

Regiono bioekonomikos
sektoriaus dalyviai

įsteigimas ir veiklos
užtikrinimas

- Įsteigta KRBT ir parengta KRBT
veiklos programa.

2.1.2. Identifikuoti
tinklines bioekonomikos
srities organizacijas,
kurių veikloje dalyvauja
Klaipėdos regiono
organizacijos

- Parengtas detalus tinklinių
bioekonomikos srities organizacijų,
kurių veikloje dalyvauja Klaipėdos
regiono organizacijos, sąrašas.

2.1.3. Įgyvendinti
projektą
"BlueBioClusters Supporting European
Coastal Regions in Their
Transition to a
Sustainable Blue
Bioeconomy"*

2.1.4. Tarptautinio
renginio „Baltic
Bioeconomy Summit“
organizavimas (kas
dvejus metus)

- Bendradarbiavimas su Lietuvos
Biotechnologų asociacija
- Parengtos rekomendacijos dėl
mėlynosios bioekonomikos plėtros
regione bei šios sektoriaus
monitoringo sistema, vnt.
Laukiamas pateiktos paraiškos Horizon Europe
programai įvertinimas (finansavimo
intensyvumas - 100 proc.). AKR ir KU JTI
dalyvauja kaip partneriai.
Numatytos veiklos – bioekonomikos sektoriaus
regione potencialo analizė ir sektoriaus
stebėsenos mechanizmo sukūrimas,
bioekonomikos akseleratorių veiklos know-how
perėmimas ir patyrusių regionų patirties
pasidalijimas, regiono partnerių integracija į
tarptautinius sektorinius klasterius.

- Regiono partnerių grupės subūrimas
renginio organizavimui;
- Pirmojo (bandomojo) renginio
organizavimas (planuojamas dalyvių
skaičius – 100)*.

AKR biudžeto
lėšos / DU
Išorės
finansavimas
Išorės
finansavimas

KU JTI;
Regiono mėlynosios
bioekonomikos
sektoriaus partneriai

AKR biudžeto
lėšos / DU

Bioekonomikos
sektoriaus dalyviai;
KRBT

Išorės
finansavimas

*Planuojama renginį sieti su kitais jau

2.1.5. Parengti vietos
ūkininkų, žuvininkystės ir
akvakultūros įmonių

suplanuotais renginiais regione juos
pastiprinant. Galimi variantai:
- BSSSC Annual Confernece (laukiamas
sprendimas dėl priimančiojo (host)
regiono);
- Galimybė prisijungti prie 15th European
Forum for Industrial Biotechnology and the
Economy, kuris bus organizuojamas
Vilniuje 2022 m. rudenį

- Atliktas tyrimas ir parengtos
veiksmų/priemonių rekomendacijos
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Regiono
savivaldybių

Klaipėdos regiono
savivaldybės;
Regiono ūkininkai;

interesų bei poreikių,
susijusių su ekologine
gamyba, vykdomos
veiklos diversifikavimu ir
AEI gamyba, tyrimo
atlikimas ir
rekomendacijų,
apibrėžiančių galimus šių
sričių vystymo regione
sprendimus, parengimas
2.1.6. Didinti įvairių
Klaipėdos regiono
gyventojų grupių
švietimą ir informavimą
apie trumpųjų maisto
tiekimo grandinių kūrimo
teikiamas galimybes bei
naudą

tikslinis
finansavimas
AKR biudžeto
lėšos / DU

- Finansavimo naujiems regioniniams
projektams paieška;

Išorinis
finansavimas

- Planuojamos teikti projektų
paraiškos:

AKR Biudžetas /
DU

1. Kartu su partneriais iš Latvijos, Estijos ir
Švedijos planuojama teikti paraišką „Baltic
Farm to School Meals“. Projekto tikslas –
sukurti partnerių tinklą, kuris sukurtų
regioninį trumposios maisto grandinės
modelį, orientuotą į švietimo įstaigų
maitinimo tiekimą.
2. Kartu su tarptautinio kulinarinio paveldo
tinklo partneriais, planuojama teikti
paraišką, kuri prisidės prie regiono
gastronominio turizmo vystymo bei vietos
ūkininkų partnerysčių su vietos maitinimo
įstaigomis kūrimą.
3. Planuojama teikti paraiška Šiaurės
ministrų tarybos konkursui, dėl regiono
viešojo sektoriaus darbuotojų
kompetencijos kėlimo trumpųjų maisto
grandinių vystymo klausimais.

Žuvininkystės ir
akvakultūros įmonės;
Suinteresuoti regiono
atstovai

Regiono savivaldybės;
Regiono ūkininkai;
Regiono švietimo
įstaigos;
Bendruomenės

Savivaldybių lėšos

3 uždavinys: Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo krypties priemonių įgyvendinimas
3.1. Regioninės turizmo
politikos valdymo
modelio sukūrimas

3.1.1. Klaipėdos RTO
sukūrimas

- Atsižvelgiant į parengtos RTO
veiklos modelio analizės rezultatus,
priimtas politinis sprendimas dėl RTO
įkūrimo;
- Atlikti parengiamieji darbai
regioninės DMO steigimui
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AKR biudžetas /
DU

Klaipėdos regiono
savivaldybių tarybos

3.2. Dviračių turizmo
produktų sukūrimas ir
„EuroVelo“ trasos
populiarinimas
*Numatytos veiklos bus
įtrauktos į planuojamą teikti
Interreg programos projekto
paraišką.

3.2.1. Turistinių maršrutų
fiziškai aktyviomis
keliavimo priemonėmis
rengimo metodikos
parengimas*

- Remiantis Europos patirtimi
parengti turistinių maršrutų fiziškai
aktyviomis keliavimo priemonėmis
rengimo metodiką.

Išorės
finansavimas

3.2.2. Inicijuoti dviračių
trasų ženklinimo
sistemos sukūrimą
Lietuvoje*

- Inicijuotas esamos dviračių takų
ženklinimo sistemos sukūrimas
(vadovaujantis tarptautiniais Eurovelo
standartais) ir pateikti siūlymai
nacionalinėms institucijoms.

AKR biudžetas /
DU

3.2.3. Inicijuoti
„Dviratininkams
draugiškos“
apgyvendinimo įstaigos
standarto sukūrimą ir
įdiegimą Lietuvoje*

- Sukurtas "Dviratininkams
draugiškos" apgyvendinimo įstaigos
standartas Klaipėdos regione.

Išorės
finansavimas

3.2.4. Atlikti Klaipėdos
regiono savivaldybėms
priklausančių esamų
dviračių takų
monitoringą*

- Atliktas Klaipėdos regiono
savivaldybėms priklausančių esamų
dviračių takų būklės monitoringas.

3.2.5. Klaipėdos regiono
prioritetinių dviračių
takų tinklo veiksmų
plano įgyvendinimo
ekspertų darbo grupės
suformavimas

- Sudaryta ekspertų darbo grupė

AKR biudžetas /
DU

AKR biudžetas /
DU
Išorės
finansavimas
AKR biudžetas /
DU
AKR biudžetas /
DU

4 uždavinys: Pažangios pramonės ekonomikos krypties priemonių įgyvendinimas
4.1. Skatinti regiono
pramonės sektoriaus
tarptautinį įsitinklinimą
(integraciją į strategines
vertės kūrimo
grandines, inovacijų

4.1.1. Surinkti informaciją
apie jau esamas išorės
paskaitų sistemas
pramonės sektoriaus
tarptautiniam
įsitinklinimui

- Surinkta informacija, kuri viešai
prieinama visiems suinteresuotiems
regiono partneriams.
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AKR biudžetas /
DU

Regiono savivaldybės;
Regiono turizmo
sektoriaus atstovai;
Lietuvos dviračių
bendrija;
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“;
LR Susisiekimo
ministerija
Regiono savivaldybės;
Dviračių turizmo verslo
atstovai;
Lietuvos dviračių
bendrija
Regiono savivaldybės;
Dviračių turizmo verslo
atstovai;
Lietuvos dviračių
bendrija;
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“
Regiono savivaldybės;

Regiono savivaldybės;
Dviračių turizmo verslo
atstovai;
Lietuvos dviračių
bendrija

partnerystes,
tarptautines MTI srities
programas)

5 uždavinys: paslaugų ekonomikos krypties priemonių įgyvendinimas
5.1.1. Sukurti Klaipėdos
regiono prekės ženklą*

5.1. Klaipėdos regiono
prekės ženklo,
atliepiančio geriausios
vietos gyventi ir dirbti
identitetą, sukūrimas ir
rinkodaros /
komunikacijos
kampanijos asu
priemonių planu ir
stebėsenos rodikliais
parengimas ir
vykdymas

5.1.2. Įvesti Klaipėdos
prekės ženklą į tikslines
regiono rinkas*

5.1.3. AKR ir Klaipėdos
regiono plėtros projektų
ir bendradarbiavimo
veiklų viešinimas

*Numatytos veiklos bus
įtrauktos į planuojamą teikti
Interreg programos projekto
paraišką.

5.2. Klaipėdos regiono
pasiekiamumo ir judumo
jo viduje įvairiomis
transporto rūšimis
situacijos analizės ir
vystymo veiksmų plano
parengimas

5.2.1. Sukurtas tikslinis
efektyvus Klaipėdos
regiono pasiekiamumo
oro transportu
finansavimo
mechanizmas

- Sukurtas Klaipėdos regiono
vizualinis prekės ženklas;
- Parengta Klaipėdos regiono prekės
ženklo „įvedimo į rinką“ rinkodaros
/komunikacijos programa.
- Regiono įvaizdžio ekspertų grupės
suformavimas, jos veiklų plano
parengimas;
- Įgyvendinta Klaipėdos regiono
prekės ženklo tęstinė rinkodaros
/komunikacijos programa

KRSS įgyvendinamų priemonių ir
Klaipėdos regione vykstančių projektų
viešinimas ir pristatymas tikslinėms
auditorijoms:
- Pranešimai spaudai apie regiono
įvykius;
- Ekspertiniai straipsniai apie
Klaipėdos regiono plėtros projektus,
regioninės politikos tendencijas;
- Nuolatinė komunikacija
socialiniuose tinkluose;
- Naujienlaiškiai besidomintiems
regiono naujienomis ir projektais.
- Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir
žinomumo didinimo programos
2022-2024 parengimas ir vykdymas;
- Bendradarbiavimas su LTOU
siekiant pritraukti tikslinius skrydžius į
PLQ (2021-2022);
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AKR biudžetas /
DU

Klaipėdos regiono
ekosistemos dalyviai

Išorinis
finansavimas
AKR biudžetas /
DU

Klaipėdos regiono
ekosistemos dalyviai

Regiono partnerių
finansavimas
Išorinis
finansavimas
AKR biudžetas /
DU

AKR biudžetas /
DU
Tikslinės
savivaldybių lėšos

VĮ „Lietuvos oro uostai“
(LTOU);
Regiono savivaldybės
VŠĮ Klaipėda ID

5.2.2. Švedijos instituto
Seed Money projekto
"Interconnect 2:
Tourism“ įgyvendinimas

- Kartu su LTOU ir kitais partneriais
sukurtas Lietuvos žinomumo didinimo
pilotinis modelis
- 30 interviu su Klaipėdos regiono
turizmo sektoriaus dalyviais, siekiant
išsiaiškinti, kokie yra jų poreikiai,
susiję su regiono pasiekiamumo,
gerinimu, viešojo transporto
integracija, vieningo el. bilieto
sistemos kūrimu;
- Atliktas galimybių studijos "Vakarų
krantas" įgyvendinimo monitoringas.

AKR biudžetas /
DU

Regiono turizmo
sektoriaus atstovai
Regiono savivaldybės

Projekto trukmė: 2021 09 01 – 2022
03 31.
Pagrindinis partneris - Blekingės
regionas (Švedija).

5.2.3. Įvertintos
galimybės naujų keltų
krypčių iš/į Klaipėdos
jūrų uostą pritraukimui

Remiantis projekto metu gautais
rezultatais planuojama teikti naują
paraišką Interreg Baltijos jūros
programai.
- Parengtas veiksmų planas dėl keltų
krypčių iš/į Klaipėdos jūrų uostą
pritraukimo;
- Pradėtas dialogas ir derybos su
Pomorskie regiono atstovais dėl kelto
Gdynia-Klaipėda atsiradimo.

Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija
Regiono savivaldybės
Lenkijos Pomorskie
regiono turizmo
organizacija

6 uždavinys: Regionui svarbių projektų įgyvendinimas
6.1. Regiono inovacijų
ekosistemos plėtra

6.1.1. Parengti veiksmų
planą dėl inovacijų
ekosistemos sukūrimo ir
plėtros regione
(apimantį visas KRSS
kryptis)

- Parengtas veiksmų planas

Išorės
finansavimas
AKR biudžeto
lėšos / DU
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KMTP;
Regiono ekosistemos
dalyviai

6.2. KRSS
Horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimas

6.2.1. Ugdantis
regionas.
Parengti KRSS
horizontaliojo prioriteto
„Ugdantis regionas“
trimetę veiksmų
programą
6.2.2. Gerovės
regionas. Vykdyti
darnaus vystymosi
tikslų (DVT)
įgyvendinimo regione
stebėseną

6.2.3. Atviras regionas.
Įtvirtinti, Klaipėdos
regiono, kaip patikimo
tarptautinio partnerio,
statusą

6.3. Aktualių regioninių
projektų įgyvendinimas

6.3.1. Įgyvendinti
Švedijos Instituto pilotinį
projektą “WaterMan”

- Darbo grupės trimetės programos
rengimui subūrimas;
- darbo grupės veiklos inicijavimas ir
koordinavimas;
- AKR priskirtų veiklų įgyvendinimas.

AKR biudžeto
lėšos / DU

- Regionui aktualiausių DVT (3, 4, 9,
14) stebėsena – pagrindinių rodiklių
duomenų surinkimas ir vertinimas;

AKR biudžetas /
DU

- DVT populiarinimo projektinės ir
viešinimo veiklos (2022)
- DVT integracija į vykdomas KRSS
priemones ir AKR veiklas.
- Klaipėdos regiono atstovavimas
tarptautinėse patformose:
Euroregionas“ Baltija“ (ERB), Baltijos
jūros šalių subregionų
bendradarbiavimo platforma
(BSSSC);
- Bendradarbiavimas su CPMR
Baltijos jūros komisija.
- Parengta plačios apimties projekto
paraiška Interreg Baltijos jūros
programos naujojo periodo kvietimui
(2022 m. balandis).
Projekto trukmė: 2021 10 28 – 2022
03 31.
Šiuo metu apibendrinus visas
partnerių išsakytas idėjas ir
pasiūlymus ir rengiamas planuojamo
teikti projekto paraiškos karkasas ir
struktūra.
AKR indėlis į projektą:
• Surinktos savivaldybių atstovų
problemos ir iššūkiai vandentvarkos
srityje;
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Išorės
finansavimas

Išorinis
finansavimas

Klaipėdos regiono
savivaldybės;
Klaipėdos regiono
švietimo sektoriaus
atstovai
Regiono savivaldybės;
Regiono ekosistemos
dalyviai.

AKR biudžetas /
DU

AKR biudžetas /
DU

Regiono savivaldybės
KU Jūrinių tyrimų
institutas

6.3.2. Įgyvendinti
LATLIT programos
projektą „Sumanus
planavimas“

6.3.3. Ieškoti išorės
finansavimo funkcinių
zonų vystymo su
kaimyniniais regionais
analizės
rekomendacijoms
įgyvendinti

• Išgrynintos ir partnerių tinklui
pateiktos regiono savivaldybėms
aktualios idėjos ir pilotiniai veiksmai;
• Pateikti siūlymai dėl galimų
projekto partnerysčių.
- Regioninių gebėjimų stiprinimo
mokymai (6 vnt.);
- Inovacijų stovykla, tikslinių regiono
problemų sprendimui;
- Pažintinis vizitas į Suomijos
Helsinki-Uusimmaa reigoną;
- Regiono pasitikėjimu grįsto
valdymo koncepcijos sukūrimas
- Bendrų projektinių veiklų su
kaimyniniais Tauragės, Telšių ir
Kuržemės regionais išgryninimas;
- Projektinių paraiškų rengimas ir
finansavimo paieška.
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Savivaldybių
tikslinis
finansavimas

Regiono savivaldybės
Regiono ekosistemos
dalyviai

(2022 m. projekto
įsisavintų lėšų
grąžinimas
savivaldybėms)

Išorės
finansavimas
AKR biudžeto
lėšos / DU

Regiono savivaldybės;
Tauragės ir Telšių
regionų savivaldybės;
Latvijos Kuržemės
planavimo regionas

