
 

 
 

APIE PROJEKTĄ 
 

CIRTOINNO – žiedinės ekonomikos įkvėpimas mažoms ir vidutinėms įmonėms 

turizmo sektoriuje. 

Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su partneriais iš Lenkijos, 

Švedijos ir Danijos įgyvendina projektą „Cirtoinno“ ir kviečia mažas bei vidutines 

turizmo įmones, teikiančias apgyvendinimo, maitinimo ir sveikatingumo (SPA) 

paslaugas, prisijungti prie projekto.  

Pagrindinis "CIRTOINNO" tikslas - inovatyvumo skatinimas mėlynajame ir žaliajame 

MVĮ sektoriuje, padėsiantis turizmo įmonėms įvertinti sritis, susijusias su energijos 

naudojimo efektyvumu, aplinkosauga, ekologija plėtojant turizmo verslą. 

 

Žiedinė ekonomika gali padėti turizmo įmonėms atrasti naujas rinkas, sustiprinti savo 

pozicijas bei kurti didesnę pridėtinę vertę. Įmonės, veikiančios pagal žiedinės 

ekonomikos principus, įgyja didesnį konkurencinį pranašumą.   

 



 

 

 

KVIEČIAME DALYVAUTI TARPTAUTINIUOSE MOKYMUOSE IR 

SUŽINOTI DAUGIAU APIE ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PRITAIKYMĄ.  
 

     

 

        

 

Mokymai susideda iš trijų dalių:   

1. Teoriniai pagrindai (žiedinė ekonomika turizmo srityje);  

2. Praktinis pritaikymas (darbas su konkrečiais sprendimais: naujomis paslaugomis / 

produktais, pokyčiais energijos srityje ir išteklių taupyme); 

3. Geroji praktika  „Atostogų parke“. Žiedinės ekonomikos elementų taikymas praktikoje. 

PROGRAMA: 

 

Data Veikla 

Vasario 27 d. 
(trečiadienis)  

• Žiedinė ekonomika - teorija ir praktika;  

• Geroji praktika „Atostogų parke“. 

Vasario 28 d.  
(ketvirtadienis) 

• Energetika – teorija ir praktika; 

• Atsinaujinančios energijos pavyzdžiai, išteklių taupymas, 

darnus vartojimas. Mokymų apibendrinimas. 

Registracija ir išsamesnė informacija el. paštu: simona.pocyte@kcci.lt  

     KODĖL VERTA DALYVAUTI? 

mailto:simona.pocyte@kcci.lt


 

 

 

 

Verslininkų, pageidaujančių dalyvauti projekto Cirtoinno tarptautiniuose 

mokymuose Lietuvoje 2019 m. vasario 27-28 d., 

DALYVIO ANKETA 
Įmonės rekvizitai*: 
(pavadinimas, adresas, įm. kodas, pvm mokėtojo kodas, banko rekvizitai) 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonas*:  

 

 

El. paštas*:  

 

Dalyvio vardas, pavardė*: 

 

 

 

Dalyvio pareigos*: 

Papildomi pageidavimai (susitikimai su įmonėmis, vizitai ir pan.): 

 

 

 

Įmonės veiklos sektorius*:  

 

 Apgyvendinimas 

 Sveikatingumas ir SPA 

 Restoranai 

Kokių regionų turistai naudojasi Jūsų 

paslaugomis?* 

 

 Lietuvos 

 Pietų Baltijos regiono 

 Europos 

 Pasaulio 

 Sunku pasakyti 

 

Kokio dydžio yra Jūsų įmonė?* 

 

 Vidutinio dydžio įmonė (nuo 50 iki 249 darbuotojų, apyvarta mažesnė nei 43 mln. Eur.) 

 Maža įmonė (10-49 darbuotojai), apyvarta mažesnė nei 10 mln. Eur.) 

 Labai maža įmonė (mažiau nei 10 darbuotojų, apyvarta mažesnė nei 2 mln. Eur.) 

 

 Sutinku, kad mano užpildyti duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, kaip 

nustatyta Europos Sąjungos bendrame duomenų apsaugos reglamente. 

 

* Privalomas laukas 
 
 
 
 

Data…………………………. Dalyvio parašas………………………………… 


