KLAIPöDOS VERSLO DIENA
2010 m. gruodžio 8 d.

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

Renginio vieta
Klaip÷dos universitetas, Aula VI (H. Manto g. 84, Klaip÷da)

Reginio trukm÷
13:30 – 17:30 val.

Organizatorius
Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacija

Renginio partneriai:
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÷
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Renginio dalyviai:
Klaip÷dos miesto savivaldyb÷
Ūkio ministerijos SVV departamentas
Generalin÷ miškų ur÷dija

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“.

Renginio tikslai:

•

Išklausyti Lietuvos Respublikos valdžios ir Klaip÷dos miesto savivaldos atstovų siūlomus
sprendimus skatinant ir remiant smulkų bei vidutinį verslą 2011 metais.

•

Pateikti SVV poziciją bei atkreipti valdžios ir Klaip÷dos miesto savivaldos d÷mesį d÷l:
-

Klaip÷dos miesto 2011 – 2013 metų strateginio plano prioritetų bei SVV skatinimo
planų;

-

Būtinyb÷s SVV skatinimui skirti deramą finansavimą bei aukštos kompetencijos
žmoniškuosius išteklius numatytų SVV skatinimo programų įgyvendinimui;

-

SVV Tarybos prie Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s įkūrimo. Ši taryba veiktų kaip
tarpininkaujantis organas, kurio pagalba asocijuotos SVV organizacijos gal÷tų
užtikrinti grįžtamąjį ryšį miesto Tarybai apie SVV pad÷tį Klaip÷dos mieste, steb÷ti
Klaip÷dos miesto 2011–2013 m. strateginio plano įgyvendinimą. Ši Klaip÷dos
miesto SVV taryba taip pat rengtų pasiūlymus verslo problemų sprendimui ir teiktų
juos miesto Tarybai.

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
PROGRAMA
2010 m. gruodžio 8 d.
Renginio vieta: Klaip÷dos universitetas, H. Manto g. 84, AULA VI

13.30-14.00 val.

Renginio dalyvių registracija

14.00 -14.05 val.

Klaip÷dos verslo dienos atidarymas. Įžanginis žodis

14.05-14.15 val.

Sveikinimo žodis
Klaip÷dos miesto meras Rimantas Taraškevičius

14.15-14.30 val.

Smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos gerinimas ir r÷mimas
2011 metais
Praneš÷ja - Ūkio ministerijos Smulkaus ir vidutinio verslo
departamento direktor÷ Živil÷ Glaveckait÷

14.30-14.45 val.

Klaip÷dos savivaldyb÷s SVV paramos gair÷s 2011 metams
Praneš÷jas – Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s administracijos Investicijų
ir ekonomikos departamento direktorius Ričardas Zulcas

14.45-15.00 val.

Smulkaus ir vidutinio verslo būkl÷ Klaip÷dos mieste
Praneš÷jas – Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacijos vadovas
Aras Mileška

15.00-15.15 val.

Smulkaus ir vidutinio verslo situacija medienos perdirbimo
sektoriuje
Praneš÷ja – Medienos perdirb÷jų ir eksportuotojų asociacijos atstov÷
Tatjana Kravcova

15.15-15.30 val.

Miškų reformos ir rąstų eksporto sąlygų įtaką smulkiam ir
vidutiniam verslui
Praneš÷jas - Generalinio miškų ur÷do pavaduotojas Gintaras Visalga

15.30-15.45 val.

Kavos pertrauk÷l÷

15.45-16.00 val.

Klaip÷dos verslo bendruomen÷s siūlomo veiklos plano
smulkaus ir vidutinio verslo būklei pagerinti pristatymas
Praneš÷ja – Klaip÷dos apskrities darbdavių asociacijos prezidiumo
nar÷ Gabija Mikalauskien÷

16.00-16.15 val.

Smulkaus ir vidutinio verslo svarba Klaip÷dos miesto
ekonomikai Pateikto plano ekonominis pagrįstumas
Praneš÷ja – Klaip÷dos universiteto Socialiniu mokslų fakulteto
Ekonomikos katedros lektor÷ Henrika Šakien÷

16.15-16.30 val.

Smulkaus ir vidutinio verslo nišos Klaip÷dos mieste
Praneš÷jas – verslo konsultantas, marketingo strategijos specialistas
Raimundas Vaitiekūnas

16.30-17.00 val.

Diskusijos

17.00 val.

Furšetas
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