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3. Oficialu: patvirtinti keli tarptautiniai projektai

Pirmasis – programos „Horizon Europe“ finansuojamas projektas 
„BlueBioClusters“, kurio tikslas – skatinti bei remti tvaraus 
mėlynosios bioekonomikos verslo plėtrą, gerinti jo teikiamas 
paslaugas, auginant pakrančių regionų partnerių įsitraukimą ir 
dalyvavimą Žaliojo kurso įgyvendinime. 

Antroji patvirtinta paraiška – Interreg Pietų Baltijos jūros 
programos „Seed Money“ projektas „Baltic Sea Cycle Route“, 
kuriuo siekiama suformuoti stiprų partnerių tinklą, išgryninsiantį ir 
sukursiantį tarptautinio dviračių maršruto „EuroVelo 10“ 
populiarinimo koncepciją. 

Atsakingai rengiamasi abiejų projektų numatytų veiklų 
įgyvendinimui, dėliojami terminai ir resursai, bendraujama su 
partneriais. Kaip ir minėjome pradžioje – manome, jog sėkmė 
visuomet prasideda nuo apgalvotų, suplanuotų, tvirtų pirmųjų 
žingsnių.

4. Ieškome naujų galimybių

Jau pateikta projekto „Mission BSR“ paraiška, kuria siekiama 
formuoti partnerystes pagal Europos Komisijos „Misijų“ 
koncepciją – politikos instrumentą tokioms globalioms 
problemoms kaip klimato kaita, vandenynų bei vandenų 
aplinkos blogėjimas spręsti. Projektu orientuojamės į misiją 
„Mūsų vandenynų ir vandenų atkūrimas“. 

Šį mėnesį bus pateiktos dar kelios paraiškos. Projekto „Baltic 
Farm-To-School meals“ tikslas – išsiaiškinti Klaipėdos regiono 
galimybes, formuoti ir stiprinti vietos maisto grandines, 
pasitelkiant šviečiamųjų veiklų, renginių įvairovę.  

O rengiamo projekto „BlueBioSites“ tikslas – stiprinti 
mėlynosios bioekonomikos sektorių regione. Su partneriais 
Klaipėdos universitetu jau dėliojame paraiškos karkasą, 
planuojame veiklas. 

1. Dėl geopolitinių pokyčių nutraukiame
bendradarbiavimus
Tarptautinės bendradarbiavimo platformos „Euroregion Baltic“ 
bei „Baltic Sea States Subregional Co-operation“ (BSSSC), 
kurioms priklauso ir asociacija „Klaipėdos regionas“,  jau atsisakė 
ryšių su agresiją vykdančia šalimi ir pašalino ją iš narių. 

Atskiros regiono savivaldybės – Klaipėdos, Palangos miestų, 
Šilutės, Kretingos rajonų – savo ruožtu taip pat nutraukė 
bendradarbiavimus Rusijoje ir Baltarusijoje. Partnerystės, grįstos 
draugiškais į vieningą tikslą vedančiais tarptautiniais santykiais 
bei pamatiniais lygių žmogaus teisių principais, negali vykti su 
šalimis, kurios vykdo karo nusikaltimus. 

2. Stipriname bioekonomikos sektorių:
įvyko pirmasis renginys
Kovo pradžioje gyvame susitikime-diskusijoje regiono 
partneriai – Klaipėdos universitetas, Klaipėdos mokslo ir 
technologijų parkas, „Klaipėda ID“, savivaldybių, verslo atstovai 
– drauge aktualizavo esamą regiono situaciją ir išsigrynino
tolesnes tobulėjimo galimybes: pradedant nepaliaujamu
bendradarbiavimu ir regiono išteklių analize, baigiant Klaipėdos
regiono bioekonomikos tarybos modelio išsigryninimu.

Koks esminis susitikimo akcentas? Bioekonomikos 
propaguojami tvarumo, darnios plėtros principai tikrai padės 
sukurti naują socialinės atsakomybės ir skaidrumo standartą 
regione, o dirbdami išvien galėsime sėkmingai imtis būsimų tiek 
šios, tiek kitų specializacijos krypčių priemonių įgyvendinimo! 

5. Kita stotelė – regiono turizmo organizacija

Link jos keliaujame identifikuodami galimus Klaipėdos RTO 
veiklos modelius ir kruopščiai analizuodami: 

• tiek šiuo metu regione veikiančias turizmo sektoriaus ir su juo
susijusias institucijas, organizacijas, asocijuotas verslo
struktūras (regiono turizmo ekosistemas), jų veiklos spektrą
bei funkcijas, teikiamas paslaugas ir sąlyčio taškus,

• tiek aktualių užsienio regionų turizmo organizacijų veiklos
modelius ir gerąsias praktikas: Velso, Jungtinės Karalystės,
Kopenhagos regiono Danijoje, Naujosios Zelandijos.

7. Vizija: vieninga Baltijos jūros viešojo transporto sistema

Įsibėgėjo projekto „Interconnect 2: Tourism“ įgyvendinimas. Vasarį kartu su Lenkijos ir Švedijos partneriais rengėme klausimyną regionų 
turizmo sektoriaus atstovams, kurie norėtų ir galėtų prisijungti prie vieningos Baltijos jūros viešojo transporto sistemos technologinio 
pavidalo, tai yra išmaniosios programėlės kūrimo. Tolesniame etape – interviu su suinteresuotaisiais verslo atstovais, organizacijomis 
bei institucijomis ir galimybių prisijungti prie vystomo produkto aptarimas. 

6. Regiono įvaizdį formuojame atsižvelgdami į
išorės partnerių įžvalgas
Išsigryninti realų esamą regiono įvaizdį plačiame kontekste 
efektyviausia žvelgiant būtent per jų – kitų Lietuvos regionų, 
nacionalinių institucijų, užsienio partnerių – prizmę. Šiuo tikslu 
jau pradėtas interviu maratonas.

Taip pat vertiname savo išskirtinumą Baltijos jūros regionų 
kontekste, dabartinio įvaizdžio situaciją: analizuodami 
informacijos šaltinius, rengdami įžvalgas ir siūlymus dėl regiono 
potencialo, konkurencinių pranašumų, traukos objektų 
identifikavimo. 
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SEK MUS

Aiškios gairės yra pusiaukelė į sėkmę. Vasarį pradėjome visuotiniu narių susirinkimu: pasitvirtinome veiklos planą 
2022–2023 m. ir šių metų biudžetą. Aktualijos rodo, kad dabar kaip niekada svarbu stiprinti ir vietos, ir globalias 
partnerystes, todėl jungiamąja visų asociacijos iniciatyvų ašimi bei veiklos centru laikome tiesiogiai su regiono 
specializacijos strategijos priemonių įgyvendinimu susijusius tikslus. Tai yra regiono bioekonomikos plėtrą (įskaitant tokius 
jau pagreitį pagavusius darbus kaip atsakingos tarybos kūrimas ar maisto grandinių vystymas) bei ryškaus, nuoseklaus 
identiteto kūrimą, formuojant regioną kaip turizmo kryptį.

SUSIPAŽINKITE SU DOKUMENTU 
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