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2008m. Krizės pasekmės

• Ekonominė padėtis Europoje, įtakota krizės, prasidėjusios 
2008 metais, yra gana netolygi ir įvairiai pasiskirsčiusi

• regionai, kurie visiškai nebuvo paliesti krizės ar paliesti 
tik iš dalies, 

• regionai, kurie buvo paliesti, bet palaipsniui atsigavo,
• regionai, kurie vis dar jaučia gana dideles krizės 

pasekmes. 

Greitas ir sėkmingas atskirų regionų atsigavimas yra aiškiai 
pastebimas ir kelia klausimą: kas tai įtakojo.



2008m. Krizės pasekmės

Ekonominė krizė ir atsigavimas po jos yra pastarojo 
laikotarpio politinės iniciatyvos centre, kuri yra pagrindas 
nustatyti teritorinę plėtrą bei sanglaudos politikos sistemą. 

ECR2 (Regionai atsigavę nuo ekonominės krizės) projekto 
tikslas yra atskleisti teritorinius duomenis, padedančius 
skirtingų administracinių lygių politikams, kurti ekonominę
struktūrą (-as) atsparesnę ekonominei krizei ir staigiam 
ekonominiam nuosmukiui visoje Europoje ar atskirose 
šalyse, regionuose bei miestuose. 



Poveikis, rezultatai:
• Srautai: tarptautinė
prekyba, tiesioginės 
užsienio investicijos, 
bendravimas vykstant 
į darbą, turizmas, 
socialinis bendravimas 
(pvz. draugų
lankymas, 
apsipirkimas ir t.t), 
mainų programos 
(studentų, mokinių),
migracija ir t.t.

• Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas - įvairūs dalyviai teritoriniame bendradarbiavime (TB) (5 kintamieji: pvz. NGOs, verslas, 
vietos gyventojai, ir t.t.)
• Valdymas – įvairios šalys inicijuoja TB (10 kintamųjų: pvz.. ES institucijos, vietos valdžia ir t.t.)
• Patirtis - sukaupta patirtis TB (nuo TB pradžios)
• Veiksniai – pagalba ir trukdžiai TB (17 kintamųjų: pvz. istoriniai ryšiai, kalbos, išsivystymo lygis ir t.t.)
• Taikymo sritis – išplėsta iki 6 žingsnių pagal Kolumbo (Columb, 2007) bendradarbiavimo skalę (pvz. apsikeitimas patirtimi, 
įprasti veiksmai ir t.t.)
• Intensyvumas ir laipsnis – projektų ir partnerių skaičius, resursų įtraukimas
• Sritys – dabartinės teminės TB sritys (8 sritys: pvz. ekonomika, turizmas ir t.t) 
• Ateities sritys – sritys, kurios yra svarbiausios ateities vystymuisi (8 paminėtos sritys)

Teorinis sėkmingo bendradarbiavimo modelis



Pagrindiniai politiniai klausimai

– Kokia ekonominė veikla/sektoriai buvo labiausiai 
paveikti krizės ir kur jie išsidėstę Europoje? 

– Kokie kiekybiniai ir kokybiniai veiksniai padeda 
regionams greičiau išbristi iš ekonominio nuosmukio? 

– Kurie regionai ir teritorijos pasirodo esą atsparesni ir 
sėkmingiau prisitaikė prie nuosmukio ir kodėl? 

– Kaip politikai gali panaudoti regioninės ekonomikos 
atsparumą būsimiems ekonominiams nuosmukiams? 



Pagrindiniai numatomi rezultatai

o Sukurti rodiklius ekonomikos atkūrimui išmatuoti; 
o Nustatyti skirtingas ekonomines struktūras Europoje;
o Sudaryti Europos žemėlapius rodančius ekonominės 

krizės regioninę įtaką;
o Sudaryti Europos žemėlapius rodančius greitai 

atsistačiusius regionus; 
o Sudaryti sėkmės ir trukdžių rodiklių sąrašus atkūrimo 

strategijoms, įvertinant vietinių tyrimų įžvalgas, kaip 
politikai skirtinguose lygiuose reagavo į krizę;

o Galutinių rezultatų apie skirtingus regionų ir miestų
tipus pristatymas, naudojant esamas tipologijas ir 
pažymėtas tarptautinio bendradarbiavimo zonas.



Teritorinis bendradarbiavimas

• Teritorinis bendradarbiavimas yra vertinamas kaip vienas 
iš svarbiausių veiksnių, prisidedančių prie inovacijų
kurios yra esminis faktorius, siekiant tvaraus augimo ir 
darbo vietų kūrimo. 

• Argumentai ateičiai, susiję su teritorinio 
bendradarbiavimo stiprinimu:
o potencialūs bendradarbiavimo įrankiai,
o veiksniai ir faktoriai, 
o valdymo struktūros. 



Struktūriniai fondai ir nacionalinis ko-finansavimas
% nuo visų viešųjų investicijų (vidurkis 2009-2011metai)



Pagrindinės tyrimų sritys

– Egzistuojančios teritorinės kooperacijos adekvatumo vertinimas, 
patiriant esamus teritorinio vystymosi iššūkius ir potencialiai 
prasmingesnių, naujų bendradarbiavimo sričių pasiūlymas visos 
Europos kontekste.

– Įvairių sričių tarptautinio teritorinio bendradarbiavimo tinkamo 
masto analizė.

– Palankiausių sąlygų ir tinkamo valdymo modelio identifikavimas ir 
sėkmingas naudojimas.

– Infrastruktūros investicijų vaidmens bendradarbiavimo 
programoms studija.

– Tyrimų įgyvendinimas tam, kad detaliau išanalizuoti sprendimų
priėmimo mechanizmus ir patirtį. 



Besibičiuliaujančių miestų susitarimai 1 mln. EUR BVP



Pagrindiniai numatomi rezultatai

– Duomenys apie savybių ir kritinę masę tarptautinio ir 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo srityse.

– Rodikliai, pateikiantys papildomą įvairių Europos bendradarbiavimo 
sričių informaciją ir nauji kompleksiniai rodikliai, atskleidžiantys 
teritorijų vystymo galimybes, socio-ekonominę padėtį ir jų
konkurencingumą. 

– Tarptautinio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo tipologijos, 
klasifikuojamos pagal teritoriškai pagrįstas charakteristikas, 
stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

– Europos žemėlapiai, atskleidžiantys skirtingų bendradarbiavimų
tipologijas, dabartinę teritorinę padėtį galimai bendradarbiavimo 
sričiai teritorinį potencialą ir iššūkius.



INTERREG C III and IV projektų Vedantys partneriai



Teritorinis bendradarbiavimas skirtingo tipo regionais

Gretimų miestų orientuotas 
teritorinis bendradarbiavimas

INTERREG aukštas 
bendradarbiavimas ESPON srityje

Santykinai mažas teritorinio 
bendradarbiavimo diapazonas ir 
intensyvumas

Teritorinio bendradarbiavimo centrai 
(atsiradę iš konkrečių
administracinių padalinių)

Vidutinio diapazono ir intensyvumo 
teritorinis bendradarbiavimas 
(sudaro ESPON zonos vidurkį)



Respondentų nuomone, kur reikia plėtoti teritorinį
bendradarbiavimą



Vyraujančios bendradarbiavimo sritys



Gyvenimo kokybės indeksas Lietuvos miestams



Snow Arena (Druskininkai)



Snow Arena (Druskininkai)



Šventosios krantinė (Anykščiai)



Vasaros rogučių trasa (Anykščiai)



Dauniškio ežero pakrančių zonos kompleksinis 
sutvarkymas (Utena)



Dauniškio ežero pakrančių zonos kompleksinis sutvarkymas 
(Utena)



Poezijos parkas (Marijampolė)



Poezijos parkas (Marijampolė)



Poezijos parkas (Marijampolė)



Ačiū už dėmesį


