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Nuo 2022-ųjų – sparčiai pirmyn.
Kokiais būdais drauge galime kurti regiono ateitį? 

Įsteigdami regiono turizmo 
organizaciją (RTO)

Tikslas. Išgryninti RTO veiklos modelį, 
priimti politinį sprendimą dėl RTO 
sukūrimo, galiausiai kibti į darbus: atlikti 
sektoriaus analizę ir esamos situacijos 
auditą bei higieną.

Kodėl tai svarbu? Sukūrus patrauklią 
turizmo aplinką, galėsime visi kartu 
lengviau skatinti Klaipėdos regiono 
turizmo infrastruktūrą ir darnią plėtrą 
kartu vystant bendrus regiono jūrinio ir 
pakrančių turizmo produktus.

RTO veiklos principai: 
• Veikti pagal konkrečiais veiksmais 

paremtą turizmo strategiją.
• Vykdant rinkos tyrimus, nustatyti 

patraukliausias turistines vietoves ir 
objektus.

• Turizmo produktais pritraukti 
investicijų ir plėtoti verslą jų sulaukus.

• Pasitelkti skaitmenizaciją ir inovacijas, 
mokymus, įgūdžių stiprinimą.

• Vystyti regiono reklamą, rinkodarą ir 
prekių ženklo kūrimą.  

Stiprindami
švietimo sektorių

Tikslas. Strategijos įgyvendinimo 
programai sutelkti regiono švietimo 
sektoriaus atstovus.

Kodėl tai svarbu? Švietimas ugdo 
gyventojus, darbuotojus, kūrėjus ir 
inovatorius, todėl yra daugumos pokyčių 
pradžia ir regiono sėkmės pagrindas.

Kaip tai pasiekti?
• Didinant Klaipėdos regiono aukštųjų ir 

profesinių mokyklų patrauklumą ir 
prieinamumą.

• Užtikrinant kokybiškų švietimo 
paslaugų pasiekiamumą ir įvairovę 
Klaipėdos regione.

• Stiprinant Klaipėdos regiono 
specializacijai reikalingų specialistų 
rengimą ir pritraukimą.

• Kuriant ir plėtojant jūrinę kultūrą 
Klaipėdos regione bei šalyje.

• Stiprinant Klaipėdos regiono švietimo, 
mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus 
bendradarbiavimą.

Parengdami pozicionavimo 
strategiją

Skatindami dialogą apie vietos
maisto vartojimą
Tikslas. Suburti suinteresuotas grupes, skatinti dialogą, ieškoti 
būdų, kaip regioninės maisto grandinės galėtų atrodyti ir veikti, 
propaguoti vietos ūkininkų produkciją regione. Ryškėjant 
galutiniam modeliui, pateikti keletą paraiškų tarptautiniams 
projektams.

Kodėl tai svarbu? Maisto grandinės skatina vietos ūkininkų ir 
tiekėjų bendradarbiavimą, partnerystės tinklų kūrimą. 

Kaip tai pasiekti?
• Šviečiant gyventojus apie vietos ūkininkų produkciją, ekologišką 

maistą, skatinant maitintis šviežiais, regione užaugintais 
produktais.

• Koreguojant mokyklų, darželių ir kitų maitinimo įstaigų planus.
• Teikiant rekomendacijas vietos ūkininkams, žuvininkystės ir 

akvakultūros įmonėms.  
• Naudojant vietos resursus gastroturizmui.
• Įsteigiant regiono maisto logistikos centrą.

Augindami partnerių tinklą 

Tikslas. Telkti regiono partnerius ir skatinti juos bendradarbiauti 
įgyvendinant strategijos projektus, dalytis informacija apie 
planus ir tikslus, ES finansavimo galimybes ir pagalbą.

Kodėl tai svarbu? Tik kokybiškai bendradarbiaujant 
skirtingiems regiono sektoriams ir suinteresuotosioms šalims 
galime tapti pirmaujančiu Baltijos jūros regionu.

Kaip tai pasiekti?  
• Kviečiant prisijungti prie esamų / planuojamų projektų ir 

drąsiai siūlyti savo idėjas strategijos veiksmų planui bei 
programoms.

• Suburiant į aktyvią bendruomenę verslo, viešojo sektoriaus, 
mokslo ir švietimo bei visuomeninių organizacijų atstovus.

• Skatinant nuolatinius informacijos mainus: apie esamas 
galimybes dirbti kartu, projektų finansavimą, partnerių ir 
kontaktų paiešką.

• Pasitelkiant regiono pajėgumus ir juos efektyviai panaudojant.
• Stiprinant visų regiono partnerių bendradarbiavimą ir 

įsitraukimą.
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SEK NAUJIENAS!

Vieningi pakeliui į lyderystę Baltijos regione!

Žvilgsnis į nuveiktus darbus. Ko pasiekėme?
• Svarbiausia – buvo patvirtinta Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m.  
• Priimtos strategijos įgyvendinimo programos 2021–2024 m.
• Strategijoje numatytos 86 priemonės, 49 jų bus pradėtos įgyvendinti šiemet.
• Rengiant strategiją dalyvavo per 330 įvairių sektorių regiono atstovų: verslo, viešojo, mokslo ir švietimo, visuomeninių 

organizacijų. Suorganizuota daugiau kaip 150 įvairių susitikimų, pristatymų, darbo grupių bei kūrybinių dirbtuvių.

SUŽINOK DAUGIAU! 

Tikslas. Išsirinkti prioritetines regiono 
užsienio rinkas ir jų tikslines grupes, 
išsigryninti norimą regiono įvaizdį bei 
suformuoti tikslinę žinutę užsienio 
partneriams ir investuotojams.

Kodėl tai svarbu? Pozicionavimo 
strategija padės išgryninti Klaipėdos 
regiono įvaizdį tarptautiniame, 
nacionaliniame ir regioniniame 
kontekstuose, išskirti svarbiausias 
rinkas, į kurias koncentruosimės 
ilgalaikėje perspektyvoje, apgalvodami 
regiono prekių ženklo koncepciją.

Kaip tai pasiekti?
Sukurti Klaipėdos regiono prekių ženklo, 
atliepiančio geriausios vietos gyventi ir 
dirbti, identitetą bei parengti rinkodaros 
ir komunikacijos kampaniją su priemonių 
planu bei stebėsenos rodikliais.  

Priemonės įgyvendinimas numatytas 
etapais:
• Pozicionavimo strategijos parengimas.
• Prekių ženklo formavimas.
• Rinkodaros ir komunikacijos kampanija 

bei atėjimas į rinką.

PRISIJUNK!

https://forms.gle/Uh1ArEjBr7fh4GxP8
https://forms.gle/Uh1ArEjBr7fh4GxP8
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