
 

 

 

„ŽIEDINĖS EKONOMIKOS ĮRANKIAI INOVACIJOMS REMTI ŽALIOJO IR MĖLYNOJO 

TURIZMO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO (SVV) ĮMONĖSE” - CIRTOINNO 
 

NAUJIENLAIŠKIS: Balandžio 26 diena, 2018 
 

 

 Projektas CIRTOINNO minimas UNWTO ataskaitoje 
Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija (UNWTO) atkreipė dėmesį į 

CIRTOINNO projektą, kuriame remiantis žiedinės ekonomikos principu, yra 
siekiama skat int i turizmo įmonių konkurencingumą. Projektas CIRTOINNO buvo 

aprašytas 2017 metų pasiekimų ataskaitoje, 10 metų darnaus turizmo 

programoje, kuri skat ina ilgalaikius tvarumo bei darnaus veikimo pokyčius 
versle. 

 

Pagrindinis projekto CIRTOINNO t ikslas yra kurt i mėlynojo ir žaliojo turizmo 
kompanijų (viešbučių, restoranų, SPA) inovacijas, integruojant pasirinktus 

žiedinės ekonomiškus elementus jų teikiamoms paslaugoms, produktams ir 
verslo modeliams. 

Partneriai dalyvaujantys šiame projekte: Pomeranijos plėtros agentūra (PL) - 

pagrindinis partneris (Lenkija), Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai 
(Lietuva), Strateginės savivaldos inst itutas (Lietuva), Pietryčių Švedijos 

energetikos agentūra (Švedija), Lenkijos mokslų akademijos skysčių 
mechanikos inst itutas (Lenkija), Regioninio turizmo tyrimų centras (CRT) 

(Danija), „Linnaeus“ universitetas (Švedija). 

 
Vienas iš projekto rezultatų yra paruoštas gidas turizmo įmonėms: “Tikslas: 

Žiedinio turizmo ekonomika“. Jame nagrinėjama, kaip pereit i prie žiedine 

ekonomika grįsto turizmo Pietų Balt ijos regione. Šis leidinys pasiekiamas 
projekto puslapyje: www.cirtoinno.eu .   

 
Šiuo metu daug dėmesio skiriama darbui su įmonėmis. Pirmieji seminarai buvo 

surengti Lenkijoje ir Lietuvoje 2018 kovo mėnesį. Tolimesni seminarai vyks 2018 

metų rudenį. Informacija apie juos bus paskelbta projekto puslapyje 
www.cirtoinno.eu.       

 

Nuoroda į UNWTO ataskaitą: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/10yfpstpprogressreport2017.pdf  
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 CIRTOINNO pristatomas konferencijoje “Žiedinis turizmas Pietryčių 

Europoje vyks Liublianoje – Gegužės 8 dieną, 2018 
Projekto partnerių atstovas iš Danijos, Jesper Manniche, konferencijoje pristatys 

projekto CIRTOINNO tyrimo rezultatus, aprašytus minėtame vadove “Tikslas: Žiedinė 

turizmo ekonomika”. Ši konferencija organizuojama Jungtinių Tautų Pasaulio 

Organizacijos ir vyks Slovėnijoje. Konferencijos pagrindinė tema - inovacijos, kurios 

skatins perėjimą prie žiedinės ekonomikos turizmo versle. Konferencijos bus 

dalinamasi geriausiomis praktikomis ir bandoma rasti naujų partnerių tarp institucijų ir  

privataus sektoriaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Išsamiau apie projekto veiklas ir iniciatyvas: cirtoinno.eu. 

 

 

BENDRAUKIME!  
www.cirtoinno.eu, www.facebook.com/cirtoinno 

Jeigu norėtumėte užsiprenumeruoti naujienlaiškį, atsiųskite žinutę su jūsų elektroninio pašto 
adresu: 

 Lenkija: anna.bochynska@arp.gda.pl ,  Lietuva: simona.valantine@kcci.lt;  

Danija: jb@crt.dk; Švedija: johanna.wallin@energikontorsydost.se; 
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