VERSLO FORUMAS

PRAMONĖ. INOVACIJOS. DARNUSIS VYSTYMASIS. KONKURENCINGUMAS

Kaip darnios plėtros inovacijos padeda pramonės vystymuisi ir padidina
konkurencingumą?
Data: 2009 m. spalio 29 d., ketvirtadienis
Vieta: Verslo lyderių centras – BLC, didžioji konferencijų salė (5 aukštas). K. Donelaičio g. 62 / V.
Putvinskio g. 53, Kaunas. Privažiavimas prie centro automobiliu iš V. Putvinskio gatvės, automobilių
stovėjimas mokamas.
Forumo metu sužinosime, kalbėsime bei diskutuosime:

•
•
•
•
•

apie darnų ekonomikos vystymasį bei Lietuvos pramonės konkurencingumo ateitį;
kaip Lietuvos inovacijų politika atitinka mažų ir vidutinių pramonės įmonių poreikį;
kaip darnios plėtros inovacijos gali įtakoti jūsų verslą konkurencingumo, ekonomiškumo, aplinkos
apsaugos požiūriu;
kokiomis priemonėmis gali pasinaudoti Lietuvos pramonės įmonės, siekdamos ilgalaikės plėtros;
kaip inovacijas diegė konkrečios įmonės, sėkmės pavyzdžiai.

Tikslinė grupė: mažų bei vidutinių gamybinių įmonių vadovai.
Renginio organizatorius: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Enterprise Europe
Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas). Tinklo misija – skatinti ir plėtoti inovatyvų tarptautinį
verslą. Nuo 2008 m. tinklo darbuotojai teikia verslo informacines bei konsultacines paslaugas Lietuvos
įmonėms apie ES finansavimo šaltinius ir paramos programas; ES verslo teisinę bazę, pasikeitimus, rinkas ir
ES vidaus rinkos reikalavimus; intelektinę nuosavybę, naujas technologijas ir technologijų plėtros tendencijas
Europoje, mokslinių tyrimų programą; atlieka įmonių technologinių galimybių vertinimą, organizuoja
seminarus, mokymus, tarptautinės verslo partnerystės renginius bei padeda rasti verslo ir technologinius
partnerius.
Renginio partneris: Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas (APINI). Aplinkos
inžinerijos institutas nuo 1991 m. sistemingai vykdo subalansuotos plėtros bei švaresnės gamybos programas
ir projektus Lietuvoje bei užsienyje, kurie parodė, kad atliekų ir taršos mažinimas bei energijos, žaliavų
taupymas yra ypatingai prasmingas rinkos ekonomikos sąlygomis. Instituto mokslininkai yra pasirengę padėti
verslui šiuolaikiškomis priemonėmis gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą dabar ir ateityje, siekiant
bendrų tikslų bei išvengiant konflikto tarp ekonominio vystymosi ir aplinkos apsaugos.
FORUMO PROGRAMA
08:30 - 09:00 val.
09:00 - 09:05 val.
09:05 - 09:25 val.
09:25 - 09:45 val.
09:45 - 10:05 val.

Registracija bei rytinė kava
Sveikinimo žodis
dr. Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius
Lietuvos pramonės perspektyvos ir konkurencingumas
Darnios ekonomikos vystymasis. Ar Lietuvos verslas jai pasirengęs?
Indrė Kleinaitė, ekonomistė, darnaus vystymosi ekspertė
Kaip Lietuvos inovacijų politika bei priemonės įtakoja įmonių konkurencingumą
ir darnų vystymasį?
dr. Almantas Danilevičius, LR Ūkio ministerijos Inovacijų ir žinių visuomenės
departamento direktorius

10:05 - 10:20 val.
10:20 - 10:50 val.
10:50 - 11:05 val.
11:05 - 11:25 val.
11:25 – 11:40 val.

11:40 – 11:55 val.

11:55 - 12:10 val.
12:10 - 12:50 val.
12:50 - 13:10 val.
13:10 - 13:30 val.

13:30 - 14:00 val.
14:00 - 15:00 val.
15.00 - 16.00 val.

Inovacijų poreikis pramonei. Ar gali darnios plėtros inovacijos pagelbėti verslui?
Sigitas Besagirskas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Ekonomikos ir finansų
departamento direktorius
Kavos pertrauka
Tarptautinė verslo partnerystė – prielaidos ir galimybės
Daiva Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network projekto vadovė
Inovacijų generavimas, diegimas ir finansavimas: APINI NEFCO schema
prof. Jurgis Kazimieras Staniškis, KTU Aplinkos inžinerijos instituto direktorius
Verpalų gamybos aplinkos apsaugos veiksmingumo didinimas, diegiant darnios
plėtros inovacijas
Kęstutis Žilinskas, UAB „Litspin“ direktorius
Ekologiškai švaresnių gaminių kūrimo Lietuvoje patirtis: ekonomija, aplinkos
apsauga ir atitiktis teisės aktams
dr. Nerijus Kruopis, UAB „Elgama-Elektronika“ projektavimo departamento vadovas
Efektyvus energijos vartojimas pasyviomis priemonėmis: mažos investicijos –
dideli sutaupymai
Julius Žukas, UAB „Dzūkijos statyba“ direktorius
Pietų pertrauka
Darnios gamybos inovacijų plėtra mažose ir vidutinėse įmonėse - SPIN
dr. Visvaldas Varžinskas, KTU Aplinkos inžinerijos instituto projektų vadovas
Žinių perdavimas ir tarptautinė inovacijų partnerystė
Mantas Vilys, VšĮ Lietuvos inovacijų centro projektų vadybininkas, Enterprise Europe
Network projekto vadovas
Finansiniai instrumentai įmonių inovacijų plėtrai
dr. Artūras Jakubavičius, VšĮ Lietuvos inovacijų centro projektų vadovas
Apskrito stalo diskusija „Lietuvos pramonės ateitis: konkurencinga ar be
perspektyvos?“
Neformalus bendravimas prie vyno taurės

Dalyvavimas forume nemokamas. Vietų skaičius ribotas.
Registracija. Prašome registruotis iki spalio 26 d. el. paštu: rita.baidokaite@chambers.lt arba faksu: 8~37
208330 (užpildant pridedamą registracijos anketą). Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: 8~37
324372 arba 8~37 201491; www.paramaverslui.eu, www.chamber.lt
Įmonių vadovams, kurie neturės galimybės atvykti į forumą, suteikiame galimybę forumo pranešimus
matyti internete forumo metu įsijungus šią nuorodą http://distance.ktu.lt/vips/join.php?sr=596

Forumo organizatorius

Forumo partneris

