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SEK MUS

Kovo mėnesis mums – ne tik pavasario šauklys, bet ir pirmojo ketvirčio finišo tiesioji. Džiaugiamės, kad 2022-ųjų pradžia buvo itin
produktyvi. Per šį laikotarpį patvirtinti du tarptautiniai projektai, taip pat pateikta keletas naujų paraiškų. Pirmąjį ketvirtį ir toliau tęsėme
aktyvų renginių bei įvairių iniciatyvų organizavimą, prisidedantį prie regiono stiprinimo ir didesnio kraštiečių įgalinimo naujiems, pras-
mingiems darbams.

Asociacijos visuotinio susirinkimo metu išskirta naujo jūrinės vėjo energetikos sektoriaus atsiradimo Lietuvoje svarba Klaipėdos regionui.
Todėl nutarta organizuoti susitikimą su LR energetikos ministru aptariant jūros vėjo jėgainių vystymo galimybes ir esamą situaciją.  

1. Tampame funkcinės zonos koordinatoriumi

Nuo šiol Klaipėdos regiono funkcinės zonos projektų sąrašo
sudarymas skiriamas mūsų priežiūrai. Prisiimdami koordina-
toriaus pareigą ne tik vykdysime numatytas funkcijas, bet ir
prižiūrėsime veiklų įgyvendinimą bei užtikrinsime bendradarbia-
vimą tarp funkcinės zonos partnerių.

Funkcinių zonų infrastruktūros ir paslaugų tinklo efektyvumo
didinimas užtikrinant, kad tuo galėtų naudotis visi gyventojai, yra
vienas iš nacionalinės regioninės politikos uždavinių. Domėjomės
kolegų iš kitų regionų veikla bei metodais plėtojant funkcines
zonas.

2. Kursime regiono maisto grandines

Jau pateikta projekto „Baltijos jūros regiono maisto koalicija“
paraiška, kuria siekiama Baltijos šalių regionų partnerysčių tinklo
sukūrimo, padėsiančio spręsti regiono maisto grandinių kūrimo
klausimus ir problemas. Projekto prioritetai: švietimo įstaigų
maitinimo paslaugų bei tiekimo grandinių tarp vietos ūkininkų ir
maisto produkcijos gamintojų bei regiono švietimo įstaigų
sudarymas.

Projekto metu bus siekiama sutelkti įvairių sektorių atstovus –
ūkininkus, savivaldos, švietimo įstaigų atstovus, bendruomenių
lyderius – ir skatinti juos veikti drauge. Prie iniciatyvos prisideda
bei į partnerystę įsitraukia ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos
regioninės organizacijos bei universitetai.

3. Rengiame Klaipėdos regiono pozicionavimo
strategiją
Klaipėdos regiono savivaldybių atstovams bei partneriams Lietu-
vos konferencijų ir renginių asociacijos pirmininkė Jolanta Beniu-
lienė bei Lietuvos įvaizdžio grupės vyriausioji patarėja Eglė Kudz-
manienė  pristatė rengiamos regiono pozicionavimo strategijos
poreikį ir būsimą naudą.

Primename, jog šiuo metu yra vykdomi skirtingų regiono part-
nerių interviu siekiant išsiaiškinti, kaip Klaipėdos regioną mato,
žino ir jaučia skirtingos tikslinės grupės. Balandžio 28–29 d. taip
pat organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, kurių metu regiono
atstovus kviečiame išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip matomas
ir jaučiamas Klaipėdos regionas. Raginame iš anksto registruotis!

BALANDŽIO 28 D.

08:30–11:45 Privataus sektoriaus (verslo) atstovams

12:45–16:00 Viešojo sektoriaus atstovams

BALANDŽIO 29 D.

09:00–12:15 Mokslo ir švietimo atstovams

13:15–16:30 Atviros dirbtuvės (vietų skaičius ribotas)

REGISTRACIJA

REGISTRACIJA

REGISTRACIJA

REGISTRACIJA

4. Baltijos jūros valstybių regionų atstovai
rinksis Klaipėdoje
Baltijos jūros valstybių subregionų bendradarbiavimo platformos
(BSSSC) Valdybos posėdžio metu pritarta, jog asociacija „Klai-
pėdos regionas“ pasirūpins metinės konferencijos organizavimu.

Spalio mėnesį visų Baltijos jūros valstybių regionų atstovai
susibūrę mūsų krašte diskutuos apie bioekonomikos svarbą
regionuose. Mūsų tikslas – pristatyti Klaipėdos regiono sukaup-
tą patirtį šioje sferoje, taip pat išgirsti kolegų pasakojimus ir
geruosius pavyzdžius.

5. Aptarėme BASCIL projekto veiklas

Susitikimo su maisto tiekėjais ir turizmo organizacijomis iš
Švedijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Norve-
gijos, Danijos metu planavome projekto, kuriuo bus siekiama
didinti kaimiškos maisto produkcijos sektoriaus atsparumą
įvairioms krizėms, veiklas.

Pagrindinės šio projekto veiklos – suteikti žinių maisto produk-
cijos gamintojams, besidomintiems galimybe dalyvauti kulina-
rinio turizmo produktų kūrime ir norintiems iš to gauti ekono-
minės naudos. Projekto įgyvendinimo metu visiems, norintiems
diversifikuoti savo veiklą, bus suteikiamos ekspertų konsul-
tacijos bei, susisteminant projekto partnerių jau egzistuojančią
gerąją patirtį, parengtos specialios konsultavimo metodikos.
Projekto paraišką numatoma teikti išorės finansavimui gauti.

6. Testuojame Baltijos regiono transporto sistemą

Su partneriais iš Baltijos jūros regiono toliau testuojame kuriamą skaitmeninį įrankį – „Interconnect platform“. Ši aplikacija padės ap-
jungti regionų viešojo transporto paslaugų maršrutus ir tvarkaraščius į vieną sistemą bei patogiai ir aiškiai pateiks juos keliautojui.

Šiuo metu apklausiame regiono smulkiuosius verslininkus ir su turizmu susijusių paslaugų teikėjus bei siekiame išsiaiškinti jų nuomonę,
poreikius ir lūkesčius tokios platformos naudojimui.

Teikiate turizmo paslaugas ar esate susiję su turizmo sektoriumi? Pasidalinkite savo nuomone!

DALYVAUTI APKLAUSOJE

DAUGIAU APIE FUNKCINIŲ ZONŲ
STRATEGIJAS

https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2022/03/funkcines-zonos.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfXzqAZWapKfgCiQO6KK4m01boehsj1DsC0fIqu1rlelU10A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqFYzZwZ3hsrYq3dbjb87vX9Cl-84uNWriTtMbNjsOPfn77A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc_7GuOx6LKjBAz4nxhnizTNx_CZ1J8P69YfEGbjWxQWdQLA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRmREkZPBa1xq5IJUtJk426nUAcFIOtK97lmK99XvlwHRojQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBXu-uEihhL0570H9eZIPx4hrgiRw-SBsDa63JI23SdOo0eA/viewform
https://www.facebook.com/KlaipedosRegionas
https://klaipedaregion.lt/
https://www.linkedin.com/company/associationklaipedaregion/

