Priedas Nr. 7
PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-14

TURIZMO, REKREACIJOS, SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PROGRAMA
(Nr. 07)
(Programos pavadinimas, kodas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai
metai
Programos
vykdymo
laikotarpis
Asignavimų
valdytojai,
kodas
Programos
vykdytojai

2016

Programos
parengimo
argumentai

Programa parengta siekiant įgyvendinti LR strateginės plėtros dokumentus,
savivaldybėms priskirtas LR Vietos savivaldos įstatymo funkcijas, LR turizmo,
smulkaus ir vidutinio verslo įstatymo nuostatas, Neringos savivaldybės
strateginiame plėtros plane 2014–2020 metams numatytus prioritetus ir kryptingai
suformuoti veiksmus jiems įgyvendinti. Programoje nustatyti tikslai ir uždaviniai,
apima turizmo produktų ir paslaugų kūrimą, turizmo infrastruktūros plėtrą ir
paslaugų plėtrą, palankios turizmo verslui aplinkos kūrimą ir skatinimą, efektyvių
rinkodaros priemonių įgyvendinimą. Sėkmingai vystant prioritetinę Neringos
plėtros sritį - turizmą, racionaliai panaudojant jo išteklius, kurortas galėtų pasiūlyti
kokybiškų, konkurencingų turizmo produktų vidaus ir užsienio rinkoms, padėtų
didinti vietos gyventojų pajamas, kurti naujas, inovatyvias verslo nišas, pritrauktų
privačių investicijų, mažintų sezoniškumą.
Turizmo ir verslo plėtrai palankios aplinkos kūrimas ir
Kodas
1
kurortinių paslaugų kokybės užtikrinimas

Ilgalaikis
prioritetas
(pagal SPP
20142020 m.)
Šia
programa
įgyvendinamas
savivaldybės
strateginis
tikslas

Tęstinė
Neringos savivaldybės administracija (188754378),
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ (190895966)
Verslo ir strateginės plėtros skyrius (6)
Miesto tvarkymo ir statybos skyrius (2)
Architektūros skyrius (7)
Buhalterinės apskaitos skyrius (15)
Nidos kultūros it turizmo informacijos centras Agila" (28)

Pažangaus viešojo valdymo užtikrinimas

Kodas

3

Kurti subalansuotą ir efektyvią ekonominę infrastruktūrą
sudarant palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų
pritraukimui

Kodas

2

Programos
tikslas

Kurti tvarią, efektyvią viešąją turizmo infrastruktūrą
ir gerinti kurortinių paslaugų kokybę

Kodas

1

Šiuo programos tikslu siekiama plėtoti prioritetines turizmo rūšis - sveikatos, ekologinio,
dalykinio, kultūrinio - identifikuotas Neringos strateginiame plėtros plane 2014–2020 metams.
Siekiama gerinti šios infrastruktūros kokybę, plėtoti turizmo paslaugų spektrą ir kokybę, didinti
konkurencinį pranašumą regione bei kartu mažinti sezoniškumą.

1 uždavinys

Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir paslaugas

Turizmo produktų konkurencingumui užtikrinti būtina numatyti priemones, kurios galėtų prisidėti
prie Neringos turizmo paslaugų spektro plėtros, atsirastų naujų turizmo verslo nišų, skatintų
gyventojų verslumą, užimtumą. Viena iš priemonių - tai Jūros terapijos centro įkūrimas Nidoje.
2014 m. parengta jūros terapijos centro įkūrimo sektorinė studija nubrėžė alternatyvas, kuriomis
vadovaujantis bus numatyti tolimesni žingsniai įsteigimo darbams.
2015 metais parengtas ekoturizmo kempingo ir vaikų stovyklos Pervalkoje detalusis planas,
2017 m. planuojami investicinio projekto ir techninio projekto rengimo darbai.
Skatinant platesnį turizmo paslaugų spektrą, orientuotą į žuvininkystę, 2015 m. įgyvendinti
projektai „Prieplaukos aptarnavimo pastato žvejų reikmėms aprūpinimas šiuolaikiška įranga,
"Žvejybos nuomos punkto įrengimas kultūros ir turizmo informaciniame centre "Agila". Siekiant
gerinti, plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą, numatoma turizmo trasų ir maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra.
01

Jūros terapijos centro įkūrimas

02

Ekoturizmo kempingo ir vaikų stovyklos įkūrimas Pervalkoje (0 etapas)

03

Žvejybos ir turizmo verslo paslaugų (turizmo trasų ir maršrutų informacinės
infrastruktūros plėtra) gerinimas

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai
Kodas

R-01-01-01

R-01-01-02

Kriterijaus
pavadinimas,
vnt.

mato

Turistų ir gyventojų
teigiamai vertinančių
teikiamas kurorto
turizmo paslaugas,
proc.
Vykdomų viešųjų
infrastruktūros projektų
sk., vnt.

Savivaldybės
skyrius,
atsakingas už
rodiklio
reikšmių
pateikimą

Kriterijaus reikšmė, metais
2015

2017

2018

>70

>80

>85

3

3

(faktas)
n/d

Verslo ir
strateginės
plėtros skyrius

2016

2

2

Programos
tikslas

Didinti Neringos kurorto patrauklumą ir konkurencinį
pranašumą

Kodas

2

Šiuo programos tikslu siekiama stiprinti Neringos kurorto įvaizdį, jos prekės ženklą, didinti
žinomumą vietinėse ir tarptautinėse turizmo rinkose, kurti kompleksines rinkodaros priemones.
Siekiama sukurti vieningą kurorto informacinio ženklinimo sistemą, kuri suformuotų patrauklų,
kurorto įvaizdį.
Plėtoti turizmo informacinę sistemą, gerinant kurorto įvaizdį ir vykdant
1 uždavinys kompleksines rinkodaros priemones
Įgyvendinant numatytą programos tikslą, būtina stiprinti turizmo informacinę sistemą, formuojant
patrauklų kurorto įvaizdį, ypatingai vykdant kompleksines rinkodaros priemones. Kurorto
įvaizdžio formavimo sklaidos ir nemokamos informacijos teikimo priemones kasmet rengia ir
įgyvendina Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“, todėl svarbu stiprinti
informacinę sistemą, užtikrinant konstruktyvią įstaigos veiklą. 2016 m. planuojama atnaujinti
interneto svetainę, dalyvauti parodose ir misijose, rengti susitikimus su žurnalistais, kurti ir leisti
leidinius bei kitus turizmo produktus. Numatomos priemonės skirtos pritraukti papildomų
finansavimo šaltinių siekiant įgyvendinti plėtros plane numatytas priemones. 2015 metais pradėta
rengti kurorto turizmo komunikacijos ir rinkodaros strategija, kuri apims ir vieningos informacinės
ženklinimo sistemos sukūrimą, kultūros ir meno informacijos sklaidą. 2016 m. planuojama
įgyvendinti turizmo rinkodaros ir komunikacijų strategijoje numatytas e priemones. 2015 m.
įgyvendintas tarptautinis turizmo rinkodaros projektas Enjoy South Baltic. Planuojama ir toliau
užtikrinti vandens maršrutą „Kaunas-Nida-Kaunas“, prisidėti prie Klaipėdos regiono rinkodaros
priemonių, skirtų regiono pasiekiamumo didinti. Taip pat užtikrinamas dalyvavimas vietinių,
regioninių ir tarptautinių organizacijų veikloje (Lietuvos kurortų asociacija, Lietuvos savivaldybių
asociacija, Asociacija "Klaipėdos regionas", asociacija “Vidmarės“, asociacija „Neringos miesto
vietos veiklos grupė“).

01
02
03

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila"“ veiklos užtikrinimas turizmo
plėtrai
Turizmo plėtros ir rinkodaros projektus iniciavimas, dalyvavimas ir įgyvendinimas
Dalyvavimas vietinių, regioninių ir tarptautinių organizacijų veikloje

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai
Kodas

R-02-01-01
R-02-01-02

Programos

Kriterijaus
pavadinimas, mato vnt.

Turistų apsilankančių
TIC, skaičius, tūkst.
Turistų, gerai vertinančių
turizmo informacijos
sklaidą, dalis, proc.

Savivaldybės
skyrius,
atsakingas už
rodiklio
reikšmių
pateikimą
Verslo ir
strateginės
plėtros
skyrius

Kriterijaus reikšmė, metais
2015
(faktas)

2016

2017

2018

47,217

77

77

80

n/d

70

80

90

Siekti nuoseklaus ilgalaikio Neringos kurorto verslumo

Kodas

3

tikslas

lygio augimo

SVV plėtra yra vienas iš prioritetinių ES ir Lietuvos ekonomikos tikslų. Verslumas bei SVV
subjektai yra ekonominės ir socialinės plėtros varikliai, o jų plėtra – būtina užimtumo ir
konkurencingumo augimo prielaida. Verslo aplinkos tyrimai rodo, jog viena iš kliūčių, trukdančių
sėkmingai verslo plėtrai, yra žemas gyventojų verslumo lygis. Būtina skatinti verslo subjektus
rašyti ir teikti paraiškas į Europos Sąjungos struktūrinius fondus, pasinaudojant smulkaus ir
vidutinio verslo fondo teikiama parama. Siekiama stiprinti verslumo “dvasią”, tai yra skatinti
verslumą tų gyventojų, kurie dar nesukūrė savo verslo.
1 uždavinys

Verslui palankios aplinkos kūrimas

Šiuo uždaviniu siekiama skatinti gyventojų verslumą Neringos mieste, sudarant palankias sąlygas
pradėti ir vykdyti veiklą naujai įsisteigusiems, inovatyviems smulkaus ir vidutinio verslo
subjektams. Numatyta įgyvendinti priemonė „SVV plėtros skatinimas Neringoje“, kurioje
numatoma finansinė parama, skirta 3 konkrečiomis kryptimis: pareiškinių dokumentų ES
struktūriniams fondams rengimo išlaidoms padengti; SVV subjekto paimtų ar imamų kreditų
verslo plėtrai palūkanoms kompensuoti; svetainių kūrimui, darbuotojų mokymuisi bei pradinių
įmonių steigimosi išlaidų kompensavimui.
Efektyviai prisidedant prie Neringos verslumo lygio augimo, įgyvendinant Neringos savivaldybės
SPP 2014–2020 metams numatytus tikslus, būtina kurti verslui ir investicijoms palankias sąlygas,
ieškoti būdų pritraukti papildomas lėšas pasinaudojant ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo
priemonių finansine parama.
01

SVV plėtros skatinimas Neringoje

02

ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo priemonių finansinės paramos pritraukimas
03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai

Kodas

R-03-01-01

R-03-02-02

Kriterijaus
pavadinimas, mato
vnt.

Savivaldybės
skyrius,
atsakingas už
rodiklio reikšmių
pateikimą

Išduotų individualios
veiklos verslo liudijimų
skaičius per metus, vnt.

Verslumo lygis
(veikiančių SVV
subjektų skaičius,
tenkantis tūkstančiui
gyventojų)

Kriterijaus reikšmė, metais
2015

2016

2017

2018

978

1000

1010

1020

56
(2015
pr.)

56

57

58

(faktas)

Verslo ir
strateginės plėtros
skyrius

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Bus užtikrinta turizmo išteklių sklaida Neringoje, formuojamas teigiamas kurorto įvaizdis
Lietuvoje bei užsienyje, tikimąsi, jog įgyvendinant suplanuotas rinkodaros priemones kurortą

aplankys didesnis Lietuvos bei užsienio turistų skaičius, padidės turizmo, verslo įmonių
konkurencingumas, padidės turizmo paslaugų pasiūla, jų įvairovė. Bus pasiektas maksimalus
rezultatas kuriant palankią aplinką verslui, t. y. steigiamos naujos bei plečiama esančių SVV
įmonių veikla. Įgyvendinti infrastruktūros projektai prisidėtų prie tiesioginių užsienio investicijų,
materialių investicijų skaičiaus augimo, sezoniškumo mažinimo, kurorto statuso stiprinimo.
Europos Sąjungos paramos lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, privačios
Galimi
investicijos
programos
finansavimo
variantai
1 Prioritetas: Turizmo ir verslo plėtrai palankios aplinkos kūrimas ir kurortinių
paslaugų kokybės užtikrinimas
1.1. Plėtoti patrauklią ir kokybišką turizmo infrastruktūrą
1.1.1. Plėtoti dalykinio ir sveikatos turizmo paslaugas ir jų infrastruktūrą
Neringos
savivaldybės 1.1.2. Plėtoti kokybišką viešąją turizmo ir poilsio infrastruktūrą ir paslaugas
1.2. Formuoti Neringos, kaip patrauklaus kurorto, atitinkančio aukštus standartus,
2014–2020
įvaizdį
metų
1.2.1.Plėtoti turizmo informacinę sistemą, gerinant kurorto įvaizdį ir įgyvendinant
strateginio
plėtros plano rinkodaros priemones
1.2.2. Gerinti teikiamų kurortinių paslaugų kokybę
dalys,
susijusios su 1.3. Gerinti sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui
1.3.1. Užtikrinti efektyvią verslo skatinimo ir rėmimo sistemą
vykdoma
1.3.2. Vykdyti informacijos apie investavimo galimybes sklaidą
programa
3. Prioritetas. Pažangaus viešojo valdymo užtikrinimas
3.2. Optimizuoti savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą
3.2.2. Užtikrinti glaudų tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą
LR vietos savivaldos įstatymas, LR turizmo įstatymas, LR smulkaus ir vidutinio
Susiję
verslo įstatymas, Nacionalinė pažangos programa 2014-2020 metams, Lietuvos
Lietuvos
Respublikos turizmo plėtros 2014-2020 metų programa, Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymas
ir
Savivaldybės
teisės aktai
Verslo ir strateginės plėtros skyriaus
vedėjas
Asmens, atsakingo už programos
koordinavimą, pareigos

Parašas

