
Projekto Nr. LT-PL-2S-165 

„Paveldui draugiško turizmo Lietuvos 

ir Lenkijos pasienyje skatinimas“ 

įgyvendinimas

Lena Valentaitė-Gudzinevičienė,

Alytaus turizmo informacijos centras



Projekto partneriai:

LB – VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

B2 – Elko miesto savivaldybė

Projekto trukmė 12 mėnesių. 

Projekto pradžia 2018-04-01.

Projekto pabaiga 2019-03-31.

Projekto partneriai ir trukmė



Bendras projekto biudžetas 49986,70 Eur, iš jų Europos 
Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 
42488,69 Eur. 

VšĮ Alytaus turizmo informacijos centrui tenkanti dalis –
25170,85 Eur, iš kurių ERPF lėšos – 21395,22 Eur.

Elko miesto savivaldybei tenkanti dalis – 24815,85 Eur, iš 
kurių ERPF lėšos – 21093,47 Eur.

Projekto biudžetas



Projekto tikslas – populiarinti kultūros ir gamtos paveldo 
objektus Elke ir Alytuje.

Projekto uždaviniai:

• sukurti ir įgyvendinti rinkodaros ir viešinimo priemones, 
leidžiančias pristatyti bendrai gamtos ir kultūros paveldo 
objektus Elke ir Alytaus krašte;

• viešinti informaciją apie 34 Alytaus ir 26 Elko kultūros ir 
gamtos paveldo objektus;

• užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius.

Projekto tikslas



Projekto rezultatas – Alytaus ir Elko kultūros ir 
gamtos paveldo objektų viešinimas, naujų 
bendradarbiavimo ryšių užmezgimas.

Projekto rezultatai



Sukurta elektroninė knyga, pristatanti 
26 Elko ir 34 Alytaus miesto ir rajono 
kultūros ir gamtos paveldo objektus.

Knyga yra partnerių interneto 
svetainėse:

www.alytusinfo.lt ir www.elk.pl

Nuorodos:
https://www.alytusinfo.lt/nr-lt-pl-2s-165/

http://www.elk.pl/strona/625/elk-alytus

Projekto rezultatai

http://www.alytusinfo.lt/
http://www.elk.pl/
https://www.alytusinfo.lt/nr-lt-pl-2s-165/
http://www.elk.pl/strona/625/elk-alytus


Sukurtas reklaminis klipas, pristatantis 
Alytaus ir Elko kultūros ir gamtos paveldo 
objektus. Klipą peržiūrėti galima 
„Facebook“ paskyroje ir YouTube kanale:  

https://www.facebook.com/Elk.Alytus/
https://www.youtube.com/channel/UCV20
jaEVXDeRHE5-_yjp9Sg

Iš viso 70,6 tūkst. pasiekimų ir peržiūrų

FB paskyroje 52, 4 tūkst. pasiektų žmonių, 
25,4 tūkst. vaizdo peržiūrų

YouTube kanale 18,2 tūkst. vaizdo peržiūrų

Projekto rezultatai

https://www.facebook.com/Elk.Alytus/


Projekto rezultatai

3 renginiai:
• 2 tarptautinės turizmo parodos
2019 m. sausio 25-27 d. 
Vilniuje „Adventur“;
2019 m. vasario 1-3 d. 
Poznanėje „Tour Salon“.

• konferencija 
(50 dalyvių (20 Elko ir 30 Alytaus) -
kultūros, gamtos, turizmo, sporto ir 
rekreacijos, viešinimo ir kitose su turizmo 
skatinimu susijusiose srityse dirbančių 
žmonių)



Turizmo parodoje Vilniuje „Adventur“



Turizmo parodoje Poznanėje „Tour Salon“



Viešinimo kampanija internete (1 mėnuo)

Sukurti 2 (po 1 Lietuvos ir Lenkijos) skydeliai (baneriai), 
nukreipiantys į interneto svetainę, kurioje patalpinta 
elektroninė knyga, bendrai pristatanti Alytaus ir Elko
objektus. 

Reklama vykdoma Google ir Facebook kanalais. 

Projekto rezultatai



2 plakatai partnerių 
patalpose (A3 formato);

2 ištraukiami mobilūs 
stendai;

4 straipsniai vietinėje 
spaudoje;

2 komplektai suvenyrų su 
viešinimo ženklais, dalinti 
parodose ir kituose turizmo 
renginiuose

Projekto viešinimas



Bendradarbiavimas

Projekto darbuotojų susitikimai



Dėkoju už dėmesį


