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Veikla

Priemonės aprašymas
1.

Su verslo plėtros sąlygų gerinimu
susijusių paraiškų projektų
konkursams teikimas

Su verslo plėtros sąlygų gerinimu
susijusios veiklos

Su turizmo skatinimo ir pramoninio
turizmo vystymu susijusių paraiškų
projektų konkursams teikimas
Sukurti produktai, paslaugos
Turistų aptarnavimo veikla

Vykdymo laikas

Rezultatas

Nuolat

Laimėta 1 projektų
konkursas ir gautas
finansavimas suplanuotoms
veikloms įgyvendinti

VERSLO PLĖTROS SĄLYGOS

Projektai, susiję su agentūros veikla, verslo plėtros sąlygų
Panevėžio mieste ir rajone, projektinės medžiagos rinkimas,
paraiškų rengimas, projektų administravimas.

Įgyvendintų priemonių, skirtų gerinti verslo sąlygas Panevėžyje ir
didinti Panevėžio investicinį patrauklumą
Įgyvendintų priemonių, skirtų skatinti verslo ir investicijų plėtrą
prioritetinėse Panevėžio ekonominės specializacijos srityse
Įgyvendintų priemonių, skirtų stiprinti bendradarbiavimą tarp viešojo
2021 m. vasario-gruodžio mėn.
sektoriaus institucijų, švietimo ir mokslo įstaigų, asocijuotų verslo
struktūrų ir kitų susijusių šalių, siekiant Panevėžyje išvystyti verslui
palankią ekosistemą
Įgyvendintų priemonių, skirtų skatinti aukštos pridėtinės vertės darbo
vietų kūrimą ir specialistų pritraukimą
2. TURIZMO PLĖTROS SĄLYGOS
Projektai, susiję su agentūros veikla, turizmo plėtra pramoninio
turizmo inicijavimas Panevėžio mieste ir rajone, projektinės
medžiagos rinkimas, paraiškų rengimas, projektų administravimas.
Pramoninio turizmo produktai ir paslaugos
Turistų aptarnavimas centre, paklausimai žodžiu, raštu, telefonu.

Nuolat

2021 m. balandžio-gruodžio mėn.
Nuolat

2 priemonės
2 priemonės

4 priemonės

2 priemonės
Pateiktos 4 paraiškos
projektų konkursams ir
gautas finansavimas
suplanuotoms veikloms
įgyvendinti
10 produktų ir paslaugų
Aptarnauta 5 000
interesantų

2
Organizuojamos ekskursijos Panevėžio mieste ir rajone
Tarptautinės turizmo dienos paminėjimas.
Europos paveldo dienos „Įtraukiantis paveldas“

2021 m. gegužės-rugsėjo mėn.
2021 m. rugsėjo 27 d.
2021 m. rugsėjo 17-26 d.

Ekskursijos, turizmo renginiai
Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Interneto svetainės, „Facebook“
„Instagram“, „LinkedIn“, „Youtube“
paskyrų administravimas
Straipsnių rengimas ir inicijavimas
Infoturas
Rinkodarinės kampanijos

Parodos

Bendradarbiavimas su verslo,
kultūros, švietimo ir turizmo paslaugų
teikėjais
Dalyvavimas miesto, rajono ir regiono
strateginių dokumentų rengime
Strateginio įstaigos veiklos plano
parengimas

2021 m. liepos-rugsėjo mėn.

3. MIESTO IR RAJONO ĮVAIZDIS
Agentūros interneto svetainėje, „Facebook“, „Instagram“,
„LinkedIn“, „Youtube“ paskyrose skelbiama, atnaujinama turistams,
Nuolat
verslui, bendruomenei aktuali informacija.
Su agentūros veiklos sritimis susijusių straipsnių rengimas ir
Nuolat
inicijavimas vietinėje ir nacionalinėje žiniasklaidoje
Infoturas žurnalistams ir nuomonės formuotojams su tikslu atskleisti
Panevėžio miesto ir rajono potencialą, pristatyti pramoninį turizmą,
2021 m. gegužės-liepos mėn.
įdomius lankytinus objektus bei veiklas.
Su agentūros veiklos sritimis susijusių rinkodarinių kampanijų
2021 m. balandžio-gruodžio mėn.
rengimas
Dalyvavimas parodoje „EXPO Aukštaitija 2021“ – kviesime
gyventojus ir miesto svečius atsakyti į klausimą „Ką veikti
2021 rugsėjo mėn.
Panevėžyje?“ su 4 tikslingai pasirinktomis kryptimis: gyventi,
mokytis, dirbti, keliauti.
4. KITA
Susitikimai, bendri projektai, informacijos apie jų veiklą viešinimas,
dalyvavimas renginiuose, ekspertinių konsultacijų teikimas ir kt.
Nuolat
veiklos
Ekspertinių verslo ir turizmo aplinkos gerinimo konsultacijų teikimas
2021-2023 m. Panevėžio plėtros agentūros strateginio veiklos plano
parengimas, įvertinant įstaigos pagrindinius išorės bei vidaus
veiksnius ir išgryninant strateginius tikslus, uždavinius, priemones ir
vertinimo kriterijus.

3
1 renginys, 30 dalyvių
1 renginys, 30 dalyvių
1 konferencija ekologine
tema
2 ekskursijos dviračiais
kultūrai ir paveldui pažinti
20 % sekėjų augimas
agentūros socialinių tinklų
paskyrose
50 straipsnių
1 infoturas, 3 straipsniai
vietinėje ir nacionalinėje
žiniasklaidoje
2 rinkodarinės kampanijos,
200 000 pasiekta auditorija
Pasiekta auditorija – 1 000
žmonių

Nuolat

2021 m. balandžio-rugsėjo mėn.

Parengtas ir dalininkų
patvirtintas 2021-2023 m.
strateginis įstaigos veiklos
planas.

