KLAIPöDOS VERSLO DIENA 2011
2011 m. gruodžio 8 d.

KONFERENCIJA - SOCIALINIS FORUMAS TARP KLAIPöDOS MIESTO
VALDŽIOS IR SMULKIOJO BEI VIDUTINIO VERSLO

Renginio vieta
Klaip÷dos universitetas, Aula MAGNA, H. Manto g. 84 (PC „Studlendas“)

Renginio trukm÷
13:30 – 17:30 val.

Organizatoriai
Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacija
Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija
Klaip÷dos apskrities verslininkų asociacija
Klaip÷dos verslininkų senamiesčio sąjunga
Vakarų Lietuvos medienos perdirb÷jų ir eksportuotojų asociacija
Asociacijos „Mano miestas Klaip÷da“ Verslo grup÷

Renginio partneris:
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Renginio dalyviai:
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija
Klaip÷dos miesto verslo bendruomen÷
Klaip÷dos miesto mokslo bendruomen÷

Kontaktai: H. Manto g. 84 – 311 (KMTP), 92294 Klaip÷da. WEB: http://verslas.vakarai.lt ;
Tel.: 8 46 414111, faks.: 8 46 492882, mob.: 8 650 83802, el. paštas: verslas@vakarai.lt .

Smulkusis ir vidutinis verslas (SVV) - pagrindinis Klaip÷dos miesto, taip pat ir
visos Lietuvos, ekonomikos augimo variklis. Smulkusis ir vidutinis verslas turi esminį poveikį
fiskalinei šalies politikai, užimtumo didinimui, emigracijos ir socialin÷s atskirties mažinimui,
gyvenimo kokyb÷s bei šalies gamintojų identiteto gerinimui. Taigi, SVV pl÷tra turi būti viena
svarbiausių Klaip÷dos miesto ekonomikos pl÷tros krypčių. Verslininkų pastangos įsitraukti į
miesto bei visos šalies ekonomikos skatinimą s÷kmingos bus tik tuomet, kai šiam ūkio sektoriui
bus skiriamas tinkamas valdžios ir jos institucijų d÷mesys.

Siekdami paskatinti socialinį dialogą, bendravimą ir tarpusavio supratimą, taip pat
stiprinant efektyvesnį ir greitesnį aktualių problemų sprendimą tarp verslo bendruomen÷s ir
Klaip÷dos miesto savivaldos, rengiame konferenciją - socialinį forumą „Klaip÷dos verslo diena
2011“.

Renginio tikslai:

•

Skatinti dialogą ir bendradarbiavimą tarp valdžios ir verslo bendruomen÷s d÷l SVV
pl÷tros Klaip÷dos mieste.

•

Pristatyti Klaip÷dos miesto bendruomenei Smulkaus ir vidutinio verslo tarybą (SVVT):
sud÷tį, jos tikslus ir uždavinius 2012 metams.

•

Apžvelgti neišnaudotas galimybes smulkiajam verslui Klaip÷dos mieste.

Kontaktai: H. Manto g. 84 – 311 (KMTP), 92294 Klaip÷da. WEB: http://verslas.vakarai.lt ;
Tel.: 8 46 414111, faks.: 8 46 492882, mob.: 8 650 83802, el. paštas: verslas@vakarai.lt .

KLAIPöDOS VERSLO DIENA 2011
PROGRAMA
2011 m. gruodžio 8 d.
Renginio vieta: Klaip÷dos universitetas, H. Manto g. 84, „AULA MAGNA“ (PC „Studlendas“)
13.30-14.00 val.

Renginio dalyvių registracija

14.00-14.20 val.

Klaip÷dos verslo dienos atidarymas. Sveikinimo žodis.
Klaip÷dos miesto meras Vytautas Grubliauskas

14.20-14.40 val.

Klaip÷dos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (SVVT) - naujas
bendradarbiavimo lygis tarp miesto valdžios bei verslo.
Praneš÷jas – Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacijos
vadovas Aras Mileška

14.40-15.00 val.

SVV skatinimo bei r÷mimo instrumentai.
Ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo departamentas

15.00-15.20 val.

Klaip÷dos savivaldyb÷s SVV pl÷tros programos 2012 metams
Praneš÷ja – Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos Investicijų
ir ekonomikos departamento, Tarptautinių ryšių, verslo pl÷tros ir
turizmo skyriaus ved÷ja Dalia Pleskovien÷

15.20-15.40 val.

Mokslo ir verslo integracija regione: problemos, sprendimai ir
galimyb÷s. Inovacijos smulkiajame versle.
Praneš÷ja – Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacijos prezidiumo
nar÷, Socialinių mokslų kolegijos direktor÷ Gabija Mikalauskien÷

15.40-16.10 val.

Kavos pertrauk÷l÷

16.10-16.30 val.

Jūrinis turizmas Klaip÷doje – dar neišnaudota niša smulkiajam
ir vidutiniam verslui. Bendradarbiavimo galimyb÷s pritraukiant
ir išlaikant didesnius turistų srautus.
Praneš÷ja – teisinink÷, Lietuvos politikos bei visuomen÷s veik÷ja
Aldona Staponkien÷

16.30-16.50 val.

Verslo ribojimai Klaip÷dos mieste - kur smulkusis verslas tikisi
permainų.
Praneš÷jas - Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos
Klaip÷dos skyriaus pirmininkas Donatas Botyrius

16.50-17.10 val.

Smulkaus ir vidutinio verslo nišos Klaip÷dos mieste. Ar yra
vietos Klaip÷dos mieste smulkiajai gamybai?
Praneš÷jas – Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacijos garb÷s narys,
verslo konsultantas, marketingo strategijos specialistas Raimundas
Vaitiekūnas

17.10-17.30 val.

Konferencijos rezoliucija – Klaip÷dos SVVT darbo plano gair÷s
2012 metams.
Praneš÷jas – Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacijos
vadovas Aras Mileška

17.30 val.

Diskusija. Kava.

Renginys nemokamas, privaloma registracija. Maloniai prašome registruotis e. paštu
verslas@vakarai.lt, nurodant dalyvio vardą, pavardę, atstovaujamą įstaigą ar organizaciją bei
kontaktinį tel. Nr. Arba užpildykite elektroninę registracijos formą:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFMeDY1WXViLUFDLVJDVWlOQUd3MlE6MQ
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