Projektas „Nuo darniosios plėtros tikslų klestinčio Baltijos jūros regiono link“
2014 m. peržiūrėjus ilgalaikius Baltijos jūros valstybių tarybos (toliau – BJVT) prioritetus,
akcentuota parama darniojo turizmo vystymui, stiprinant bendradarbiavimą turizmo srityje tarp
Baltijos regiono valstybių ir bendrai plėtojant turizmą. 2015 m. buvo priimta Pasaulinė darbotvarkė
iki 2030 m. ir numatyti darnaus vystymosi tikslai. Kadangi nuo 2016 m., kai BJVT pasižadėjo labiau
rūpintis darniu vystymu Baltijos regione, konkrečių veiksmų nebuvo imtasi, kilo mintis pristatyti
projektą „Nuo darniosios plėtros tikslų klestinčio Baltijos jūros regiono link“.
Projektas leis stebėti esamą darniojo turizmo padėtį Baltijos regione, nustatyti geriausios
praktikos pavyzdžius, suaktyvinti procesus, išsiaiškinti, kas skatina ir trukdo skatinti ir plėtoti darnųjį
turizmą. Projektas – pirmasis formalus žingsnis sistemingai skatinant Baltijos jūros regiono (BJR)
turizmo sektoriaus darnumą. Tai geriausias EUSBSR (Europos Sąjungos strategijos dėl Baltijos jūros
regiono) turizmo politikos srities proceso pavyzdys, kurio tikslas – padaryti realų poveikį regionui.
Bendras projekto tikslas – siekti darnesnio Baltijos jūros regiono turizmo sektoriaus
veikimo.
Projekto partneriai: Meklenburgo-Pomeranijos turizmo valdyba, Lietuvos Respublikos
ūkio ministerijos Turizmo politikos skyrius, Meklenburgo-Pomeranijos ekonomikos, darbo ir
sveikatos ministerija, Estijos kaimo turizmo organizacija, „Visit Turku“, asocijuotoji partnerė
Baltijos jūros komisija.
Projekto trukmė – 2017 m. rugpjūčio 1 d.–2018 m. liepos 31 d.
Pagrindinis rezultatas, kurio siekiama šiuo projektu, – sukurti pagrindą prioritetinės
turizmo srities pavyzdiniam procesui, kad turizmas Baltijos jūros regione taptų darnesnis ir pats
turizmo sektorius veiktų darniau. Lyginamieji regioniniai ir nacionaliniai seminarai, geriausios
praktikos rinkinys ir darniojo turizmo apdovanojimo koncepcija suteiks vertingų įžvalgų turizmo
darnumo klausimais. Rezultatai leis geriau suprasti esamą darniojo vietos ir regioninio turizmo padėtį
įvairiose šalyse. Vykdant projekto veiklas, bus pateikti vertingi atskaitos taškai veiksmams
regionuose ir tarptautiniu mastu.
Projektas skirtas įvairiems turizmo dalininkams Baltijos regione, suinteresuotiems
darnesniu turizmo vystymu. Įvykdžius suplanuotas veiklas, bus sukurta strateginė ir teminė
partnerystė, kuri toliau skatins darnų regioninį, nacionalinį ir tarptautinį turizmą.
Projektas gali būti laikomas pradiniu tašku, apibrėžiant ir tiriant faktinę veiklą ir darniojo
turizmo poreikius. Bus pateikti darniojo turizmo veiksmingo vertikaliojo integravimo sprendimai,
siekiant nustatyti spragas ir galimybes didesniam tvarumui regione užtikrinti. Bus toliau
detalizuojami gauti rezultatai ir įžvalgos, pvz., per kasmetinį Baltijos jūros turizmo forumą. Tuo pačiu
metu bus aktyviai prisidedama prie politinių diskusijų, ypač dėl naujo finansavimo laikotarpio 2021–
2027 metais. Remiantis projekto rezultatais bus kuriami nauji įvairūs projektai. Kaip nurodyta,
pavyzdinis tvarumo procesas turėtų būti pradedamas, nustačius ilgalaikius tikslus ir strategijas,
skirtus 2030 m. darbotvarkės procesui paremti. Pavyzdinis procesas turėtų būti naudojamas kaip
įvairių darniojo turizmo veiklų apsauga.
Visi projekte dalyvaujantys partneriai gali perduoti ir įtraukti projekto rezultatus ir išvadas
į savo šalyje vykdomą regioninę ir nacionalinę veiklą. Per savo visuotinius tinklus jie tampa
aptariamų dalykų ambasadoriais ir skleidžia žinias apie darniojo turizmo plėtrą visame Baltijos jūros
regione.

Lietuvos veiklos: seminaras turizmo paslaugų teikėjams, Baltijos jūros darniojo turizmo
koncepcijos parengimas, pažintinis vizitas po Lietuvą, pristatant geriausius darniosios praktikos
pavyzdžius.

