
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERSLO FORUMAS 

 
TARPTAUTINIS VERSLAS. PARTNERYSTĖ. INOVACIJOS  

Verslo skatinimo bei paramos programų įtaka Lietuvos įmonių konkurencingumui   
 

2010 m. lapkričio 30 d., antradienį, viešbučio „Park Inn Kaunas“ konferencijų centro Beta salėje 
(K. Donelaičio g. 27, Kaunas)  

 
Forumo temos:  

 Ko reikia Lietuvos verslo proveržiui tarptautinėje erdvėje?  
 Ar efektyvi ekonomikos bei verslo skatinimo sistema Lietuvoje? 
 Programos ir priemonės Lietuvos verslo skatinimui, Lietuvos verslo perspektyvos: Europa 2020, 

Inovacijų Sąjunga.  
 Tarptautinio verslo plėtros tendencijos ir rinkos: į ką turėtų orientuotis Lietuvos įmonės.   
 Lietuvos įmonių konkurencingumo, eksporto plėtros gerinimo priemonės.  
 Lietuvos ir užsienio įmonių tarptautinio verslo plėtros patirtis.  

 
Renginio organizatorius: Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas), nuo 2008 m. 
Lietuvoje teikiantis viešąsias tarptautinio ir inovatyvaus verslo paslaugas (mokymus, konsultacijas, 
bendradarbiavimo ir technologinių partnerių paiešką, įmonių atstovavimą ES lygiu, kt.). Enterprise Europe 
Network - tai didžiausias pasaulyje verslo paramos tinklas, sudarytas iš beveik 600 organizacijų 47 valstybėse. 
Lietuvoje tinklui atstovauja 4 organizacijos – Kauno, Klaipėdos, Vilniaus PPA rūmai ir VšĮ Lietuvos inovacijų 
centras.  
 
Tikslinė grupė: įmonių aukščiausios ir viduriniosios grandies vadovai.   
Forumo moderatorius dr. Alfredas Chmieliauskas, Lietuvos projektų vadybos asociacijos prezidentas, ISM 
vadybos ir ekonomikos universiteto docentas 
 
 

FORUMO  PROGRAMA 
 
12:30 – 13:00 val. Registracija bei pasitikimo kava  

 
13:00 – 13:10 val.  Sveikinimo žodis 

Prof. Mečislovas Rondomanskas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas  
Mindaugas Kyguolis, AB banko SNORAS Kauno filialo direktorius 
 

13:10 – 13:40 val.  Inovatyvios ekonomikos plėtra 
Rima Putkienė, Ūkio ministerijos Inovacijų politikos skyriaus vedėja 
 
Lietuvos inovacijų politika ir jos kryptys 
Parama verslui  
Europa 2020, ES pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų Sąjunga“  
 

13:40 – 14:10 val.  Lietuvos ekonomikos skatinimas krizės laikotarpiu: kritinis įvertinimas 
dr. Raimundas Kuodis, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 
 
Ekonomikos skatinimo priemonės ir rezultatai 



Nedarbas ir kitos paklausos vangumo priežastys 
Lietuvos perspektyva iki 2030 m.  
 

14:10 – 14:50 val.  Tarptautinio verslo organizavimas per žinias, partnerystę ir inovacijų plėtrą  
Daiva Vyšniauskienė, Enterprise Europe Network koordinatorė Lietuvoje  
Juozas Kalinauskas, AB „Lytagra“ viešųjų ryšių skyriaus vadovas  
UAB „Etna“ atstovas 
Hooshang Shahriari-Zavareh,  „ChemPharmaServe“ Ltd. vykdantysis direktorius 
 
Pasiekimai ir konkretūs pavyzdžiai  
Lietuvos ir užsienio įmonių sėkmės pavyzdžiai 
 

14:50 – 15:10 val.  Kavos pertrauka  
 

15:10 – 15:40  val.  Verslo tendencijos ateinančiais metais: kur palanku plėtoti verslą?  
Virginijus Šaulys, AB bankas SNORAS Kauno filialo Pramonės skyriaus viršininkas 
 
Makroekonominiai rodikliai 
Greitai atsigaunančios rinkos  
Verslo finansavimo galimybės  
 

15:40 – 17:00 val.  
 
 

Apskrito stalo diskusija „Lietuvos verslo proveržis tarptautinėje erdvėje: ar pakanka 
pastangų ir priemonių?“ 
 
Rima Putkienė, Ūkio ministerijos Inovacijų politikos skyriaus vedėja 
dr. Raimundas Kuodis, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 
dr. Vytautas Šileikis, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų gen. direktorius  
Valdas Klimantavičius, AB banko SNORAS Verslo klientų departamento direktorius 
dr. Artūras Jakubavičius, VšĮ Lietuvos inovacijų centras projektų vadovas 
Įmonių atstovai 
 

17:00 – 17:15 val.  Aktyviausių Enterprise Europe Network klientų apdovanojimai  
 

17:15 -  18:15 val.  Neformalus bendravimas prie vyno taurės 
 
Dalyvavimas forume nemokamas. Vietų skaičius ribotas.   
 
Registracija. Prašome registruotis iki lapkričio 26 d. el. paštu: rita.baidokaite@chambers.lt (8 37 32 43 72), 
cylikas@chamber.lt (8 37 20 14 91).  
 
Forumo transliacija internete: įmonių vadovams, kurie neturės galimybės atvykti į forumą, suteikiame 
galimybę forumo pranešimus matyti internete forumo metu įsijungus šią nuorodą:  
http://vips.liedm.lt/verslo_forumas_kaune 
 
Pagarbiai,  
 
Enterprise Europe Network - Lietuva:  
Kauno, Klaipėdos, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai 
VšĮ Lietuvos inovacijų centras 
 
 
Renginio rėmėjas:   
 
 
 
 
 
 
 
 
Renginio informaciniai partneriai:   mėnraštis   
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