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REGIONINIS 
BENDRADARBIAVIMAS

LŪKESČIAI vs. REALYBĖ

Vieningas ir sinchronizuotas darbas tikslo link Linksmieji kalneliai su pakilimais ir nuopuoliais



REGIONINIO 
BENDRADARBIAVIMO 
PAVYZDŽIAI



ASOCIACIJA
„KLAIPĖDOS REGIONAS“



Esame vienintelė Lietuvoje regioninio 
lygmens organizacija, vienijanti Klaipėdos 
apskrities savivaldybes nuo 2012 m.

Inicijuojame, koordinuojame ir 
įgyvendiname regioninio bendradarbiavimo 
ir regiono vystymosi projektus, programas 
bei atstovaujame narių bendriems
interesams nacionalinėse ir tarptautinėse 
institucijose. 



• Regiono specializacijos proceso 
koordinavimas

• Regioninės bendradarbiavimo platformos
(ekosistemos) kūrimas

• Tarptautinės partnerystės ir projektai

Savarankiška, „iš 
apačios“ kylanti
partnerystė ir 
bendradarbiavimas



Regiono
pasiekiamumo ir 
žinomumo 
didinimo programa 

• Aktyvus bendradarbiavimas su VĮ 
Lietuvos Oro uostai. Partnerystė su 
regiono suinteresuotomis grupėmis

• Regiono rinkodaros projektai ir 
iniciatyvos: B2B susitikimai, turizmo 
parodos, verslo misijos, „blitz“ sesijos su 
oro kampanijomis, sezoniškumo 
mažinimo kampanijos.



KLAIPĖDOS 
REGIONO 
SPECIALIZACIJA



• Regioninė specializacija tai – nesibaigiantis
procesas!
• Metodikų ir užsienio praktikos adaptavimas
konkretaus regiono specifikai
• Proceso modifikacijos ir eksperimentai
kokybiškam rezultatui

Regiono specializacija:
Eksperimentinis
modelis





Klaipėdos regiono 
specializacijos
kryptys
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ŽEMĖS ŪKIS



• “Kam mums to reikia?”
• Visa apimantis procesas
• Aktyvus regiono ekosistemos dalyvavimas
• Finansiniai resursai
• Proceso koordinatorius

Regiono specializacija
Sėkmės modelis



REGIONINIO 
TRANSPORTO 
SISTEMA



Regioninis viešasis
transportas

• Regioninio transporto tinklas skirtas 
kasdieninėms kelionėms į darbo vietas, 
mokyklas ir kitas mokymo įstaigas, laisvalaikiui.
• Integruotas viešasis transportas Klaipėdos 
miesto ir rajono, Kretingos rajono, Palangos 
miesto savivaldybėse (maršrutų tinklas ir el. 
bilietų sistema)  
• Administruoja VšĮ “Klaipėdos keleivinis 
transportas“



REGIONINIS
TURIZMAS



„Grynas takas“ – pirmoji
regioninė turizmo
kampanija, orientuota į 
tvaraus ir sąmoningo 
turizmo skatinimą. 

• Saugių poilsiauti vietų žemėlapis
• Gryno tako žygiavimo trasa
• Klaipėdos regiono garso takelis
• Grynas takas maršrutas savarankiškai 

navigacijai „Google Maps“ žemėlapyje

www.grynastakas.lt



IŠMOKTOS 
PAMOKOS 



Regionas = būti regionišku

Sėkmingas bendradarbiavimas = regiono
atsparumo (angl. resilience) kūrimas

Regioninė lyderystė - tvaraus ir ilgalaikio 
augimo garantas




