Sadarbības un inovācijas izaicinājumi uzņēmējdarbībā
Iedvesmojoši informatīva diskusija Vidzemes uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas veidotājiem
Datums: 2018.gada 14.septembris
Laiks: no plkst. 10:00 līdz 14:00
Vieta: koncertzāles “Valmiera” semināru telpa, L.Paegles iela 10, Valmiera
Pieteikšanās: līdz 10.septembra plkst. 12:00, nosūtot vārdu, uzvārdu, iestādes nosaukumu un
kontaktinformāciju uz e-pastu liene.sarapova@vidzeme.lv

9:40-10:00
10:00-10:30

DIENAS KĀRTĪBA*
Reģistrēšanās un kafija.
Inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas apskats.

“SUPER” projekta pašnovērtējuma atskaite, gūtie secinājumi no partneru valstu inovāciju atbalsta sistēmu
labajām praksēm.
Ilona Platonova - Vidzemes plānošanas reģiona projektu eksperte.
Vidzemē pieejamo uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu apskats un identificētās nepilnības no Vidzemes
reģiona un Baltijas jūras reģiona perspektīvas – projekta “GoSmart BSR” secinājumi.
Māris Ozols - projekta “GoSmart BSR” eksperts Vidzemes plānošanas reģionā, Vidzemes uzņēmējdarbības
centra vadītājs.
10:30-11:50

Nākotnes tendences un potenciālās sadarbības inovāciju veicināšanai.

Kopējas viedās specializācijas jomas Baltijas jūras reģionā – potenciāls sadarbības attīstībai pārrobežu līmenī.
“GoSmart BSR” partnerības paveiktais jomu identificēšanai, tālākie soļi vienota sadarbības tīkla attīstīšanā.
Santa Niedola - projekta “GoSmart BSR” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā.
Eko-inovāciju un IT jomu sadarbības iespējas uzņēmējdarbībā.
Laima Engere - projekta “SUPER” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā.
Iedvesmojoši informatīva lekcija par aprites ekonomikas iespējām uzņēmējdarbībā.
Jana Simanovska - pētniece un projektu eksperte.
11:50-13:00 Izaicinājumi inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībā un internacionalizācijā. Diskusija.
Projektu “GoSmart BSR” un “SUPER” gaitā veikto pētījumu rezultāti par uzņēmēju interesēm un vajadzībām
internacionalizācijas, inovāciju un citos uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos.
Rezumēs un diskusiju ievadīs Ilona Platonova - Vidzemes plānošanas reģiona projektu eksperte.
13:00-13:20

Dienas kopsavilkums
*Dienas kārtībā var tikt veiktas izmaiņas

Pasākums tiks fotografēts projektu “GoSmart” un “SUPER” publicitātes nodrošināšanai!

Pasākums tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam projekta
„GoSmart BSR” un programmas Interreg Europe 2014.-2020.gadam projekta “SUPER” aktivitāšu ietvaros.
Projektu “GoSmart BSR” īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar 7 partneriem Baltijas jūras reģionā
ar mērķi palielināt inovāciju ieviesēju (inovāciju starpnieku, iestāžu, pētniecības iestāžu, uzņēmumu)
kapacitāti, lai piemērotu viedas specializācijas pieeju.
Projekta “SUPER” mērķis ir attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta sistēmas
partneru reģionos.
Papildu informācija:
Santa Niedola, projekta "GoSmart BSR" vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, santa.niedola@vidzeme.lv,
mob.t. +371 26674261.
Laima Engere, projekta "SUPER" vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, laima.engere@vidzeme.lv, mob.t.
+371 28376912.

