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Jau perkopus į antrąją pavasario pusę, džiaugiamės, kad balandis vėl atvėrė nevaržomas galimybes gyviems susitikimams ir diskusijoms 
su regiono suinteresuotomis šalimis. Šį mėnesį pradėjome „Baltic Sea Cycle Route“ projekto įgyvendinimo darbus, apžvelgdami jo tikslus 
ir lūkesčius. Per šį laikotarpį taip pat pateiktos ir penkios projektų paraiškos „Interreg Baltic Sea Region“ bendradarbiavimo per sieną 
programai – projektų „BlueBioSites“, „BASCIL“, „Baltic Food Coalition“, „Baltic Land2Sea“ ir „WaterMan“.

ŽIŪRĖTI REZULTATUS

1. Tęsiame regiono pozicionavimo strategijos darbus

Mėnesio pabaigoje įvyko net dvi dienas trukusios Klaipėdos regiono pozicionavimo kūrybinės dirbtuvės, kuriose su privataus ir viešojo 
sektoriaus atstovais, taip pat švietimo ir mokslo atstovais bei visais norinčiais savo idėjomis prisidėti prie regiono išskirtinumų išgrynini- 
mo diskutuota apie Klaipėdos regiono patrauklumą turizmui bei verslui. Formuotos regiono komunikacinės žinutės ir bendra rinkodaros 
pozicija. Galite susipažinti su dirbtuvių rezultatais.

3. Užmezgėme partnerystę su Suomijos
Pietvakarių regiono atstovais
Asociacijos „Klaipėdos regionas“ atstovai dalyvavo Klaipėdos 
mokslo ir technologijų parko organizuotame projekto „European 
Maritime Hotspots“ susitikime. Jame Klaipėdos regiono jūrinės 
ekonomikos atstovai pristatė savo veiklas ir vykdomus projektus, 
o mes savo ruožtu pristatėme Klaipėdos regiono specializacijos
strategiją iki 2030 m. bei šiuo metu vykdomus projektus.

Susitikimo metu užmegzta partnerystė su Pietvakarių Suomijos 
regiono administracija, Turku uosto ir taikomųjų mokslų universi- 
teto atstovais. Stiprindami užsimezgusią partnerystę gegužę 
kartu su savivaldybių atstovais keliausime į pažintinį vizitą Piet- 
vakarių Suomijos regione. Jau dabar apčiuopiamas bendra- 
darbiavimo rezultatas – Klaipėdos ir Pietvakarių Suomijos re- 
gionų, kartu su Latvijos aplinkos apsaugos ir regionų plėtros 
ministerija, pateikta bendra projekto „Baltic Land2Sea“ paraiška 
„Interreg Baltic Sea Region“ programai.

5. Dalyvavome susitikime su LR Susisiekimo
ministerijos delegacija
Kretingos rajono mero kvietimu balandžio mėnesį asociacijos 
„Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė Eglė Stonkė dalyvavo 
susitikime su Susisiekimo ministerijos delegacija. 

Pristatytas parengtas Klaipėdos regiono prioritetinis dviračių 
takų tinklas bei numatomi jo plėtros etapai. Taip pat sutarta 
organizuoti atskirą susitikimą platesniam Klaipėdos regiono 
įdirbio susisiekimo srityje pristatymui bei regiono vizijos paly- 
ginimui su šiuo metu baigiamu rengti nacionaliniu dviračių takų 
plėtros planu ir aptarti kitus svarbius regiono klausimus.

Balandžio mėnesį Klaipėdos regiono pozicionavimo strategijos rengėjai įvykdė beveik 50 interviu su kitų Lietuvos regionų įvairių sektorių 
atstovais, užsienio partneriais ir nacionalinių institucijų darbuotojais. Jais siekta išsiaiškinti, ką kiekviena apklaustųjų grupė žino apie 
Klaipėdos regioną, kaip jį vertina bei kokį įvaizdį apie jį yra susiformavusi. Dažniausiai apklaustųjų minėti dalykai, kurie asocijuojasi su 
Klaipėdos regionu: jūra, uostas, Kuršių nerija, Palanga, universitetas. 

Su galutine vykdytų interviu ataskaita galėsite susipažinti artimiausiu metu.

2. Organizavome inovacijų stovyklą

Užmezgėme artimesnę partnerystę su kaimyninės Latvijos 
Kuržemės regiono savivaldybių atstovais kartu dalyvaudami 
inovacijų stovykloje „Discover Interregional Partnership Poten- 
cial“, kurią organizavome įgyvendinant Latvijos-Lietuvos 
bendradarviamo per sieną programos projektą „Sumanus plana- 
vimas“. 

Stovyklos dirbtuvių metu kartu su kaimyninės šalies kolegomis 
įsivertinome ir įvardyjome Klaipėdos bei Kuržemės regionų gali- 
mybes įgyvendinti bendrus projektus, vystyti iniciatyvas ir stip- 
rinti tarpsieninį bendradarbiavimą. 

Vykusios inovacijų stovyklos tikslas pasiektas, o su išgrynintu 
projektų idėjų sąrašu galite susipažinti žemiau esančioje nuoro- 
doje. Sąrašas yra atviras pasiūlymams ir idėjoms.

SUSIPAŽINTI SU PROJEKTŲ 
IDĖJOMIS DAUGIAU APIE SUSITIKIMĄ

4. Susitikome su CMPR Baltijos jūros komisija

Balandį asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė 
Eglė Stonkė, kartu su Europos regionų komiteto nariais Vytautu 
Grubliausku ir Broniumi Markausku, Briuselyje susitiko su 
Periferinių jūrinių regionų konferencijos (CPMR) Baltijos jūros 
komisija (BSC). Vizito metu buvome pakviesti prisijungti prie 
vienos stipriausių ES lobistinių politinių platformų.

CPMR BSC savo veiklą šiuo metu orientuoja į darbą su Europos 
Sąjungos transporto, mobilumo, jūrinės politikos, energetikos 
klausimais ir į regionų pozicijų atstovavimą Europos Sąjungos 
struktūrose.

DAUGIAU APIE CPMR BSC SUSIPAŽINTI SU PRIORITETINIU
DVIRAČIŲ TAKŲ TINKLU

6. Kviečiame dalyvauti artėjančiuose renginiuose

Dalinamės gegužės mėnesį vyksiančiais Klaipėdos regionui svarbiais renginiais, kviečiame pasižymėti datas ir registruotis į renginius.

DAUGIAU APIE KONFERENCIJĄ

„Klaipėda jūrinėje Europoje“. Jūrinio verslo ir politikos forumas Lietuvos Respublikos Seime
Gegužės 20 d.

Forume bus apžvelgiamos uosto aktualijos, plėtojami pažangūs sprendimai, o dalyviai bus kviečiami diskutuoti su sprendimų priėmėjais 
apie mėlynosios ekonomikos plėtros perspektyvas. Renginio metu asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė Eglė Stonkė 

pristatys Klaipėdos regiono specializacijos strategiją iki 2030 m.

REGISTRACIJA

„Klimato kaitos ir aplinkosaugos projektų idėjų dirbtuvės“
Gegužės 24–25 d. 

Dirbtuvių metu Latvijos Kuržemės ir Klaipėdos regionų atstovai detalizuos tematines regionų problemas ir iššūkius, ieškos konkrečių 
veiksmų ir priemonių, kurios leistų keisti esamą situaciją, o ateityje galėtų virsti projektų paraiškomis Latvijos-Lietuvos bendradar- 

biavimo per sieną programai.

REGISTRACIJA

https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/09/Pozicionavimo-dirbtuviu-rezultatai-1.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14mPhsjS4IpYfl5Ngj-bic75qlSZJlvnusVH3j-4_42U/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/kmtp.klaipeda/posts/pfbid02vLrxb4hohzY2k56WheVb7efajQhYV4bAQgjmHPMNYoG1Yf3Gk7kXoe5nBVi6iDDTl
https://cpmr-baltic.org/
https://klaipedaregion.lt/wp-content/uploads/2021/04/SANTRAUKA_Klaip%C4%97dos-regiono-prioritetinis-dvira%C4%8Di%C5%B3-tak%C5%B3-tinklas.pdf
https://klaipedaregion.lt/regiono-naujienos/jurinis-forumas/
https://docs.google.com/forms/d/1kyaIvo8Qq08YklusuElYC2RKOJXD6y56oE-Plct_7fo/viewform?fbclid=IwAR24ejR57SEUI5e-xTiyQ5kA0UYulEe29G5ZUwrISrspqrT2NyGdwv2zypA&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxz-OX1iIz0Cr6oBIhkakCaYQSrNtUVJMP4-D-whPfCFQp1g/viewform
https://www.facebook.com/KlaipedosRegionas
https://klaipedaregion.lt/
https://www.linkedin.com/company/associationklaipedaregion/



